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ﺗوھﻣﺎت رﻗﺎﺑت
ﺟﻠد ﺳوم ،ﺑﺧش ھﻔﺗم ،ﻓﺻل ۵٠؛ ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس
ﺗﺎﯾپ و ﺗﻧظﯾم؛ ﺳﺎﯾت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺗرﺟم؛ ف .ﻓرﺧﯽ
---------------------------------------------------------------------------------------ت ﺗوﻟﯾد ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺗوﺳط ارزش ﮐل آﻧﮭﺎ ،ﺧود را در
ﺛﺎﺑت ﺷد ﮐﮫ ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ،و ﯾﺎ ﻗﯾﻣ ِ
ﺑﺧﺷﮭﺎی زﯾر ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد:
 (١ﯾﮏ ﺑﺧش از ارزش ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﮐﺎر ﮔذﺷﺗﮫای را ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب
اﺑزار ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ در اﯾﺟﺎد ﮐﺎﻻ ﻣﺻرف ﺷدهاﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،در ﯾﮏ ﮐﻼم ،آن ارزش ﯾﺎ
ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن اﺑزار ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﭘروﺳﮥ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ اﺻﻼً از ﯾﮏ
ﺗﮏ ﮐﺎﻻ ﺳﺧن ﻧﻣﯽ ﮔوﺋﯾم ﺑﻠﮑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣد ﻧظرﻣﺎن اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ آن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻو ِل
ﺳرﻣﺎﯾﮫ را در ﻣدﺗﯽ ﻣﻌﯾن ﻣﺛﻼً ﺑرای ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻧﺻری از
آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺿﻣن ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ارزﺷش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﺟزاء ﻣﺗﺷﺎﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ ﮔردد.
 (٢آن ﺑﺧش ارزﺷﯽ ای ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و درآﻣد ﮐﺎرﮔر را ﻣﯽ ﺳﻧﺟد و
ارزﺷﯽ ﻣﺗﻐﯾر
ﺑرای او ﻣﺑدل ﺑﮫ دﺳﺗﻣزد ﻣﯽ ﮔردد؛ ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗﻣزدی ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر در اﯾن ﺑﺧش
ِ
ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد؛ ﺧﻼﺻﮥ ﮐﻼم؛ آن ﺑﺧش ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺧش ﭘرداﺧت ﺷدۀ ﮐﺎر ﺟدﯾدا ً اﻓزوده
ﺷده ﺑﮫ ﺑﺧش ﺛﺎﺑت ﯾﺎد ﺷدۀ ﺑﺎﻻ در ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
 (٣ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﯾﻌﻧﯽ آن ﺑﺧش ارزﺷﯽ از ﻣﺣﺻول ﮐﺎﻻ ﮐﮫ ﮐﺎر ﭘرداﺧت ﻧﺷده ﯾﺎ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮫ
را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺑﺧش آﺧری از ارزش ﺑﮫ ﻧوﺑﮥ ﺧود ﻣﺟددا ً اﺷﮑﺎل ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ
ﮔﯾرد ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن اﺷﮑﺎل درآﻣدی ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد :ﺷﮑل ﺳود ﺳرﻣﺎﯾﮫ )ﺑﮭرۀ ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻣﻧﻔﻌت
ﺻﺎﺣﺑﮑﺎر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻓﻌﺎل( و ﺷﮑل اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن ﮐﮫ در ﭘروﺳﮥ
ﺗوﻟﯾد دﺧﯾل اﺳت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﺟزاء  ٢و  ،٣ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﺟﻣوع آن ﻋﻧﺎﺻری ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﮑل
درآﻣدی دﺳﺗﻣزد )اﯾن ﯾﮑﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ اول ﺷﮑل ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر ﺑﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑوده

اﺳت( ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺧود را از ﺟزء ﺛﺎﺑت  ١ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣﺟزا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﮐﮫ اﯾن ﯾﮑﯽ ﺗﻣﺎم آن ارزﺷﯽ را درﺑر ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ در آن ﮐﺎر ﺟدﯾد اﻓزوده ﺷده ﺑﮫ ﺑﺧش ﺛﺎﺑت،
ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ اﺑزار ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎ ،ﻣﺎدﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﮔر از ﺑﺧش ارزﺷﯽ ﺛﺎﺑت ﺻرف ﻧظر ﮐﻧﯾم ،در
آﻧﺻورت ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ارزش ﮐﺎﻻ ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﮐﺎر ﺟدﯾدا ً اﻓزوده ﺷده را
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردد ،ﮐﮫ ﺳﮫ ﺷﮑل درآﻣدی را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ
دھﻧد ،ھﻣﺎﻧﺎ دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن؛ ۵۵ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب اﯾن ارزﺷﮭﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ آن ﺳﮭم ھﺎی
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﮫ از ﮐل ارزش دارﻧد ،از طرﯾﻖ ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف وﯾژهای ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺷرح ﺷﺎن رﻓت،
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردﻧد .اﻣﺎ ﺑرﻋﮑس اﯾن اﺷﺗﺑﺎه اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ارزش دﺳﺗﻣزد ،ﻧرخ ﺳود و
ﻧرخ اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ از ارزش را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ از ﻣﺟﻣوع ﺷﺎن
ارزش ﮐﺎﻻ ﻧﺷﺄت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﮔر از ﺑﺧش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮔردد؛ ﺑدﯾﮕر ﺑﯾﺎن اﯾن ﻏﻠط
اﺳت ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﺟزاء ﺳﺎزﻧدۀ ارزش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻗﯾﻣت ﻣﺣﺻول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد۵۶.
ﺗﻔﺎوت را ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗوان دﯾد.
ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ارزش ﻣﺣﺻول ﺳرﻣﺎﯾﮫای ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ۵٠٠ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ١٠٠v + ۴٠٠c
۶۵٠ = ١۵٠m +؛  ١۵٠mﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ  ٧۵ﺳود و  ٧۵اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﮔردد .در ﺿﻣن،
ﻣﺎ ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از دﺷوارﯾﮭﺎی ﺑﯽ ﻣورد ،ﻓرض ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺗرﮐﯾب اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن
اﺳت ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﺗوﻟﯾد ﺑﺎ ارزش ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﯽ ﮔردد؛ اﯾن ﻣورد ھﻣﯾﺷﮫ آﻧﺟﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﻣﺣﺻول اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﻧﻔردی ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣﺻول ﺑﺧﺷﯽ از ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎ
ﺣﺟﻣﯽ ﯾﮑﺳﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
در اﯾﻧﺟﺎ دﺳﺗﻣزد ،اﻧدازه ﮔﯾری ﺷده از طرﯾﻖ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر ٢٠ ،درﺻد از ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺷده را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد؛ ارزش اﺿﺎﻓﮫ ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده از روی ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺷﺎﻣل  ٣٠درﺻد
اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ  ١۵درﺻد ﺳود و  ١۵درﺻد اﺟﺎرۀ زﻣﯾن .ﻣﺟﻣوع ارزش ﮐﺎﻻ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺟدﯾدا ً
اﻓزوده ﺷده در آن ﻣﺎدﯾت ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ  . ٢۵٠ = ١۵٠m + ١٠٠vﻣﻘدار آن واﺑﺳﺗﮕﯽ
ای ﺑﮫ ﺗﻘﺳﯾم آن ﺑﮫ دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻧدارد .از رواﺑط ﻣﺎﺑﯾن اﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
ﻧﯾروی ﮐﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ  ١٠٠ﭘول ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑﮕو  ،£ ١٠٠ﺣﺟم ﮐﺎری را ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﺣﺟم ﭘوﻟﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ  £ ٢۵٠را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑرای ﺧودش ﻣﯽ ﮐﻧد1,5 ،ﺑراﺑر ارزش اﺿﺎﻓﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر روز ﮐﺎر = ١٠
ﺳﺎﻋت ﻣﯽ ﺑود ،ﻟذا او  ۴ﺳﺎﻋت را ﺑرای ﺧود و  ۶ﺳﺎﻋت را ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﺎر ﮐرده اﺳت.
ﭘس ﮐﺎر ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ  £ ١٠٠ﭘرداﺧت ﮔردﯾد ،ارزش ﭘوﻟﯽ  £ ٢۵٠را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺳوای اﯾن ارزش  £ ٢۵٠ھﯾﭻ ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑرای ﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن ﮐﺎرﮔر و ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ،ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ

دار و ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن ﭘﯾدا ﻧﻣﯽ ﺷود .اﯾن آن ﻣﺟﻣوع ارزﺷﯽ ای اﺳت ﮐﮫ ﺟدﯾدا ً ﺑﮫ ارزش وﺳﺎﯾل
ﺗوﻟﯾد ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ۴٠٠اﻓزوده ﺷده اﺳت .اﯾن ارزش ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ،٢۵٠ﮐﮫ ﺑدﯾن طرﯾﻖ ﺗوﻟﯾد و
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از ﻣﻘدار ﮐﺎری ﮐﮫ در اﯾن ارزش ﻣﺎدﯾت ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺣد ﺳﮭم ھﺎﯾﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ
دھد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و زﻣﯾﻧدار از اﯾن ارزش ﺑﮫ ﺷﮑل درآﻣد ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن دﺳﺗﻣزد ،ﺳود
و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدﺳت آورﻧد.
ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫای ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺗرﮐﯾب ارﮔﺎﻧﯾﮏ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﻧﯾروی ﮐﺎر
زﻧده ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ اﻧدازد ،ﺑرای ھﻣﺎن ﻧﯾروی
ﮐﺎری ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫای ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ۴٠٠را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ اﻧدازد ﺑﺟﺎی  ١٠٠ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ £ ١۵٠
ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد؛ در ﺿﻣن ﻓرض ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم ﮐﮫ ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ارزش اﺿﺎﻓﮫ را ﺑﺎ ﺗﻧﺎﺳب
دﯾﮕری ﺑﯾن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻓرض ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر ١۵٠
ﭘوﻧد اﺳﺗرﻟﯾﻧﮕﯽ ھﻣﺎن ﻣﻘدار ﮐﺎری را ﺑﮫ راه ﻣﯽ اﻧدازد ﮐﮫ  £ ١٠٠ﻗدﯾم اﻧﺟﺎم ﻣﯽ داد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ارزش ﺟدﯾدا ً ﺗوﻟﯾد ﺷده ھﻧوز =  ٢۵٠و ﻣﺟﻣوع ارزش ﻣﺣﺻول ﻧﯾز ﺣﺎﻻ ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ ۶۵٠
ﺧواھد ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﺎ در ﻋوض ﺧواھﯾم داﺷت ١٠٠m + ١۵٠v + ١۵٠c؛ و اﯾن  ١٠٠mﻣﺛﻼً
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ  ۴۵ﺳود  ۵۵ +اﺟﺎرۀ زﻣﯾن .ﺗﻧﺎﺳب ﺗﻘﺳﯾم اﯾن ارزش ﮐل ﺗﺎزه ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺑﮫ
دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت از ﺗﻧﺎﺳب ﮔذﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺑود؛ ﻣﻘدار ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﮐل
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﻧﯾز ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھد ﺑود ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ آن ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﺎن ﻣﻘدار ﮐل ﮐﺎر را ﺑﮫ راه ﻣﯽ
اﻧدازد .ﻣزد ﮐﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺧواھد ﺷد ﺑر  27 3/7درﺻد ،ﺳود 8 2/11و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن  ١٠درﺻد از
ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده؛ ﭘس ﻣﺟﻣوع اﺿﺎﻓﮫ ارزش ﺑﺎﻟﻎ ﺑر ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر از  ١٨درﺻد ﺧواھد ﺑود.
در ﻧﺗﯾﺟﮥ اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ،ﺑﺧش ﭘرداﺧت ﻧﺷده از ﻣﺟﻣوع ﮐﺎر و ﻟذا ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾر
ﺧواھد ﮐرد .ﮐﺎرﮔر در طﯽ  ١٠ﺳﺎﻋت ﮐﺎر روزاﻧﮫ  ۶ﺳﺎﻋﺗش را ﺑرای ﺧودش و ﺗﻧﮭﺎ  ۴ﺳﺎﻋت
را ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﺎر ﮐرده اﺳت .ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻧﯾز ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھد ﺑود.
ارزش اﺿﺎﻓﮥ ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﻧﺳﺑﺗﮭﺎی دﯾﮕری ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار و ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﺧواھد ﺷد.
و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎً ،از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻟذا ارزش اﺿﺎﻓﮥ ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺧود را در ﻧرخ ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص ھﻧوز
ھم ﭘﺎﺋﯾن ﺗری ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﻧظور از ﻧرخ ﺳود ﻧﺎﺧﺎﻟص در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﯾن ﮐل ارزش اﺿﺎﻓﮫ
و ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻐﯾﯾر در ارزش دﺳﺗﻣزد ،در ﻧرخ ﺳود و در ﻧرخ اﺟﺎرۀ زﻣﯾن  -ﺻرف ﻧظر از ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﯾن ﻋﻧﺎﺻر را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد  -ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد در آن ﻣﺣدودهای
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﺧش ارزﺷﯽ ﺟدﯾدا ً اﯾﺟﺎد ﺷدۀ  ٢۵٠ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺣرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ

اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﯽ ﺗواﻧد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آن ﻣوﻗﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﯾﮏ ﻗﯾﻣت
اﻧﺣﺻﺎری ﺑﺎﺷد .اﯾن ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری در ﻗﺎﻧون ﻧﻣﯽ دھد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﺷدن ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﻣﯽ ﮔردد .زﯾرا اﮔر ﻣﺎ ﺻرﻓﺎ ً ﺧود ﻣﺣﺻول را در اﯾن ﻣورد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ،در آﻧﺻورت
ﻓﻘط ﺗﻘﺳﯾم ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھد ﺑود؛ اﮔر ﻣﺎ ارزش ﻧﺳﺑﯽ آن را در راﺑطﮫ ﺑﺎ دﯾﮕر
ﮐﺎﻻھﺎ ﻣد ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ،در آﻧﺻورت ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت را ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﮥ
دﯾﮕر ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎﻻی وﯾژه ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت.
ﻣرور ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:

ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﻧﺮخ
ارزش
اﺿﺎﻓﮫ

ارزش ﺟﺪﯾﺪ

ارزش ﻣﺤﺼﻮل

30%

150%

250

= 400c + 100v + 1505
650

ﻣﻮرد اول

18 2/11%

66⅔%

250

400c + 150v + 100s = 650

ﻣﻮرد دوم

اوﻻً ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﮫ ﯾﮏ ﺳوم از ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺑﻠﯾش ﻧزول ﻣﯽ ﮐﻧد .از  ١۵٠ﺑﮫ  .١٠٠ﻧرخ
ﺳود ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﮫ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺳوم ﻧزول ﻣﯽ ﮐﻧد ،از  ٣٠درﺻد ﺑﮫ  ١٨درﺻد ،زﯾرا ﮐﮫ ارزش
اﺿﺎﻓﮥ ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدۀ ﺑزرﮔﺗری ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮔردد .اﻣﺎ ﻧرخ ﺳود
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺗﻧﺎﺳب ﻧرخ ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﻧﻣﯽ اﻓﺗد .اﯾن آﺧری از  150/100ﺑﮫ
 100/150ﻧزول ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ از  ١۵٠درﺻد ﺑﮫ  66 2/3درﺻد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧرخ ﺳود ﺗﻧﮭﺎ
از  150/500ﺑﮫ  100/550ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﯾﻌﻧﯽ از  ٣٠درﺻد ﺑﮫ  18 2/11درﺻد .ﭘس
ﻧرخ ﺳود ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻘدار ارزش اﺿﺎﻓﮫ اﻓت دارد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻘﻠﯾﻠش ﮐﻣﺗر از ﻧرخ ارزش
اﺿﺎﻓﮫ اﺳت .در ﺿﻣن درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺣﺟم ﮐﺎر ﺑراﺑری ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،ﻟذا ارزش و ﻣﻘدار ﻣﺣﺻوﻻت ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑدﻟﯾل
ﺑزرﮔﺗر ﺑودن ﺑﺧش ارزﺷﯽ ﻣﺗﻐﯾر ﺑﯾﺷﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﭘﯾش رﯾز
ﺷده ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﻧﮕﺎھش را ﺗﺄﺳﯾس ﮐرده ﻣﻠﻣوس ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ اﮔر ﺑﺎزﺗوﻟﯾد
را در ﮐﻠﯾﺗش در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ،در آﻧﺻورت اﯾن ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر ﭼﯾزی ﻧﺧواھد ﺑود
ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﺗری از ارزش ﺟدﯾد ،ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎر ﺟدﯾدا ً اﻓزوده ﺷده اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد،

ﺑﺟﺎی ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ارزش اﺿﺎﻓﮫ و ﻣﺣﺻول اﺿﺎﻓﮫ ،ﻣﺑدل ﺑﮫ دﺳﺗﻣزد و ﻟذا در وھﻠﮥ اول ﻣﺑدل
ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر ﻣﯽ ﮔردد .ارزش ﻣﺣﺻول ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،زﯾرا ﮐﮫ آن از ﯾﮏ طرف ﻣﺣدود
اﺳت ﺑﮫ ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت =  ۴٠٠و از طرف دﯾﮕر ﺑﮫ ﻋدد  ٢۵٠ﮐﮫ ﮐﺎر ﺟدﯾدا ً اﻓزوده ﺷده
را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ھر دو ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .اﯾن ﻣﺣﺻول ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺧودش
دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت وارد ﮔردد ،ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ ھﻣﺎن ﻣﻘدار ارزش ﻣﺻرف را
در ھﻣﺎن ﻣﻘدار از ارزش ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺧواھد ﮐرد .ﭘس ھﻣﺎن ﻣﯾزان از ﻋﻧﺎﺻر ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ھﻣﺎن
ﻣﻘدار ارزش را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﻧﮫ ﺑدﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری از ﮐﺎر
ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﻟﯾل ﻧزول ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳﮭم ﺑﯾﺷﺗری از ﮐﺎر
ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد ،در آﻧﺻورت ﻣوﺿوع ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھد ﺑود .در اﯾن ﻣورد ﮐل ارزش،
ﮐﮫ ھﻣﺎن ﮐﺎر ،ھم ﭘرداﺧت ﺷده و ھم ﭘرداﺧت ﻧﺷده ،را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھد
ﺑود؛ اﻣﺎ ﻣﻘدار ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﯾزان ﮐﺎر را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﻣﺗر ﺧواھد ﺑود ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻗﯾﻣت ھر ﺑﺧش ﻣﺳﺎوی ای از اﯾن ﻣﺣﺻول اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد ،زﯾرا ﮐﮫ ھر ﺑﺧش ﮐﺎر
ﺑﯾﺷﺗری را درﺑر ﺧواھد داﺷت .اﯾن دﺳﺗﻣزد ﺑﺎﻻﺗر  ١۵٠ﻣﺣﺻول ﺑﯾﺷﺗری را در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
دﺳﺗﻣزد ﻗﺑﻠﯽ  ١٠٠ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﮐﻧون ارزش اﺿﺎﻓﮥ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮥ  ١٠٠در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻗﺑل
ﺗﻧﮭﺎ  2/3از ﻣﺣﺻول را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن  66 2/3درﺻد از ﻣﻘدار ارزش ﻣﺻرف
ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ  ١٠٠ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷد .در اﯾن ﻣورد ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ﻧﯾز ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﯾن ﻣﺣﺻول در
آن ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷود ،ﮔراﻧﺗر ﺧواھد ﺷد .اﻣﺎ اﯾﻧﮭﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً اﯾن
اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﻧﺗﯾﺟﮫای از ﮔراﻧﺗر ﺷدن ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ و ﮐﺎھش ﺑﺎرآوری ھﻣﺎن ﻣﻘدار ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد اﺳت ﮐﮫ ﺳﺑب ﮔراﻧﺗر ﺷدن
ﻣﺣﺻول ﮔردﯾده ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾن اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﻧﮫ ﻋﻠت ﺑﻠﮑﮫ ﭘﯾﺂﻣدی اﺳت از ﺗﻐﯾﯾر ارزش
ﮐﺎﻻ ،ﮐﮫ ﺧود ﻣﻌﻠوﻟﯽ اﺳت از ﮐﺎھش ﺑﺎرآوری ﮐﺎر.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﺛﺎﺑت ﻣﺎﻧدن دﯾﮕر اوﺿﺎع ،اﮔر ھﻣﺎن ﻣﻘدار ﮐﺎر ﻣﺻرف ﺷده ﮐﻣﺎﮐﺎن ٢۵٠
را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ ارزش اﺑزار ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داده ،اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در آﻧﺻورت ارزش ھﻣﺎن ﻣﻘدار ﻣﺣﺻول ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ً اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
 ١۵٠m + ١٠٠v + ۴۵٠cارزش ﻣﺣﺻوﻟﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ٧٠٠ﻣﯽ دھد؛ + ١٠٠v + ٣۵٠c
 ١۵٠mدر ﻋوض ﺑرای ھﻣﺎن ﺣﺟم از ﻣﺣﺻول ﺗﻧﮭﺎ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ۶٠٠ﺑﺟﺎی  ۶۵٠ﭘﯾﺷﯾن
ﺧواھد ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﺎ ﻓرض ﺛﺎﺑت ﺑودن ﺗﻣﺎم دﯾﮕر اوﺿﺎع ،اﮔر ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﭘﯾش رﯾﺧﺗﮫ ھﻣﺎن
ﻣﻘدار ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺣرﮐت درآورد ،و ﺧود رﺷد ﯾﺎ ﻧزول ﮐﻧد ،ارزش ﻣﺣﺻول اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش
ﺧواھد ﯾﺎﻓت ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ رﺷد ﯾﺎ ﻧزول ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑدﻟﯾل ﺗﻐﯾﯾر در ﻣﻘدار ﺳرﻣﺎﯾﮥ
ﺛﺎﺑت ﺑﺎﺷد .ﺑرﻋﮑس اﮔر ﺑﺎ ﺛﺎﺑت ﺑودن ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ،اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ﺑدﻟﯾل ﺗﻐﯾﯾر

در ﻣﻘدار ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر ﺑﺎﺷد ،در آﻧﺻورت ارزش ﻣﺣﺻول ﺛﺎﺑت ﺧواھد ﻣﺎﻧد .اﻓزاﯾش
ﯾﺎ ﮐﺎھش ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ﺗوﺳط ھﯾﭻ ﺣرﮐت ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺟﺑران ﻧﻣﯽ ﮔردد .اﻣﺎ در ﻣورد ﺳرﻣﺎﯾﮥ
ﻣﺗﻐﯾر  -ﺑﺎ ﻓرض ﺛﺎﺑت ﺑودن ﺑﺎرآوری ﮐﺎر  -اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش در ارزش آن ﺗوﺳط ﺣرﮐت
ﻣﺧﺎﻟف ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺟﺑران ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑﮕوﻧﮫای ﮐﮫ ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر ﺑﻌﻼوۀ ارزش اﺿﺎﻓﮫ،
ﯾﻌﻧﯽ آن ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﺟدﯾدا ً ﺗوﺳط ﮐﺎر ﺑﮫ اﺑزار ﺗوﻟﯾد اﻓزوده ﻣﯽ ﮔردد و ھﻣﭼون ارزﺷﯽ ﺟدﯾد
در ﻣﺣﺻول ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد ،ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد.
ﺑرﻋﮑس اﮔر اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر ﯾﺎ دﺳﺗﻣزد ﺑدﻟﯾل اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﺑﮭﺎی
ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑدﯾﮕر ﺳﺧن ﮐﺎھش ﯾﺎ اﻓزاﯾش ﺑﺎرآوری ﮐﺎری ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎ ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،در اﯾﻧﺻورت ارزش ﻣﺣﺻول ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺻﻌود ﯾﺎ
ﻧزول دﺳﺗﻣزد در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﮫ ﻋﻠت ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺂﻣد اﺳت.
از ﺟﮭﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﺎ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎﻧدن ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت =  ،۴٠٠cاﮔر ﺗﻐﯾﯾر از ١۵٠m + ١٠٠v
ﺑﮫ  ،١٠٠m + ١۵٠vﯾﻌﻧﯽ اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر در ﻣورد ﺑﺎﻻ ﺑدﻟﯾل آن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر
ﭘﺎﺋﯾن آﻣده ﺑود ،ﻧﮫ در اﯾن ﺷﺎﺧﮥ ﮐﺎری ﺑﺧﺻوص ﻣﺛﻼً ﭘﻧﺑﮫ رﯾﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﯾد در ﮐﺷﺎورزﯾﯽ ﮐﮫ
وﺳﺎﯾل ﻣﻌﺎش ﮐﺎرﮔر را ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯾﺎﻣدی از ﮔراﻧﺗر ﺷدن اﯾن وﺳﺎﯾل ﻣﻌﺎش
ﺑود ،در اﯾﻧﺻورت ارزش ﻣﺣﺻول ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ارزش  ۶۵٠اﮐﻧون ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ
ھﻧوز ﺧود را در ھﻣﺎن ﻣﻘدار ﻧﺦ ﭘﻧﺑﮫای ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﺿﻣن از ﺑﺣث ﺑﺎﻻ ﭼﻧﯾن ﺑرﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ :وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده از طرﯾﻖ ﺻرﻓﮫ
ﺟوﯾﯽ و ﻏﯾره در ﺷﺎﺧﮫھﺎﯾﯽ از ﺗوﻟﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻟﺷﺎن ﻣورد ﻣﺻرف ﮐﺎرﮔران واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷود،
ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﻟذا اﯾن ھﻣﺎﻧﻧد اﻓزاﯾش ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎرآوری ﺧود ﮐﺎر ﻣﺻرف ﺷده ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر
ﺑﮫ ﮐﺎھش دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮔران ﮔردد ،زﯾرا وﺳﺎﯾل ﻣﻌﺎش ﮐﺎرﮔران ارزاﻧﺗر ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ارزش
اﺿﺎﻓﮫ اﻓزاﯾش ﺧواھد داﺷت؛ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﻧرخ ﺳود در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ دو دﻟﯾل رﺷد ﺧواھد ﮐرد،
ھﻣﺎﻧﺎ از ﯾﮏ ﺳو ﺑدﻟﯾل ﮐﺎھش در ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑدﻟﯾل اﻓزاﯾش ارزش
اﺿﺎﻓﮫ .ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﺎ دﮔردﯾﺳﯽ ارزش اﺿﺎﻓﮫ را ﺑﮫ ﺳود ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐردﯾم ،ﻓرض را ﺑر اﯾن
ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﻧﮑرده و ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،زﯾرا ﻣﺎ آﻧﻣوﻗﻊ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﯾم ﻧوﺳﺎﻧﺎت
ﻧرخ ﺳود را ﻣﺳﺗﻘل از ﺗﻐﯾﯾرات ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم .در ﺿﻣن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﺳط
داده ﺷد ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارﯾﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻﺗﺷﺎن در ﻣﺻرف
ﮐﺎرﮔران وارد ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻟذا ﺗﻐﯾﯾرات در ارزش ﻣﺣﺻوﻻﺗﺷﺎن ﺑروی دﺳﺗﻣزدھﺎ ﺗﺄﺛﯾری
ﻧﺧواھﻧد داﺷت ،ﻧﯾز ﺻﺎدﻗﻧد.

***
ﭘس ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﺗﺟزﯾﮥ ارزش ﺟدﯾد ،ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ از طرﯾﻖ ﮐﺎر ﺟدﯾد ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ﺑﺧش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ،اﻓزوده ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑﮫ درآﻣدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن
ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾری در ﻣﺣدودۀ ﺧود ارزش ،ﻣﺟﻣوع ارزﺷﯽ ای ﮐﮫ ﺑﯾن اﯾن ﻣﻘوﻟﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ،ﻧدارد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر در ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﺟزاء اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ در اﻧدازۀ
ﮐل ارزﺷﯽ ﻣﺷﺧص آن ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾر اﺳت .ﻋدد ﻣﻌﻠوم  ١٠٠ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﺎن اﺳت ،ﺻرﻓﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ
آﻧرا ﺑﮫ  ۵٠ + ۵٠ﯾﺎ  ٢٠ + ٧٠ + ١٠ﯾﺎ  ۴٠ + ٣٠ + ٣٠ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾم .آن ﺑﺧش ارزﺷﯽ از
ﻣﺣﺻول ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن درآﻣدھﺎ ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد ھﻣﺎﻧﻧد ﺑﺧش ارزﺷﯽ ﺛﺎﺑت ﺳرﻣﺎﯾﮫ از طرﯾﻖ
ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺳط آن ﮐﻣﯾت ﮐﺎری ﮐﮫ در ھر ﻣورد در ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﺎدﯾت
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .از دادهھﺎی ﻣﻌﻠوم اوﻻً آن ﻣﻘدار ارزﺷﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﯾن دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ
زﻣﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردد؛ ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن ﺣد ﻣطﻠﻖ ﺑرای ﻣﺟﻣوع اﯾن اﺟزاء ارزﺷﯽ از ﮐﺎﻻھﺎ.
دادۀ ﻣﻌﻠوم دﯾﮕر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺧود ھر ﺗﮏ ﻣﻘوﻟﮫ ،ﻣﺣدودهھﺎی ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن و ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﺷﺎن.
دﺳﺗﻣزد اﺳﺎس اﯾن ﻣﺣدوده را ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﻧﮭد .از ﯾﮏ ﺟﮭت }دﺳﺗﻣزد{ از طرﯾﻖ ﻗﺎﻧوﻧﯽ طﺑﯾﻌﯽ
ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮔردد؛ ﺣداﻗل آن از طرﯾﻖ ﮐﻣﺗرﯾن ﻣﻘدار ﻓﯾزﯾﮑﯽ وﺳﺎﯾل ﻣﻌﺎش ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑرای ﺣﻔظ
و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧود اﺣﺗﯾﺎج دارد ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑﮫ دﯾﮕر ﺳﺧن از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﻣﯾت
ﻣﺷﺧص از ﮐﺎﻻھﺎ .ارزش اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ از طرﯾﻖ ﻣدت زﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎزﺗوﻟﯾدﺷﺎن ﻻزم
اﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ،ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ آن ﺑﺧش ﮐﺎری ﮐﮫ ﺟدﯾدا ً ﺑﮫ اﺑزار ﺗوﻟﯾد اﻓزوده ﺷده اﺳت
ﯾﺎ آن ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎر روزاﻧﮫ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﯾﮏ ﺑراﺑر ﻧﮭﺎد ﺑرای ارزش
اﯾن وﺳﺎﯾل ﻣﻌﺎش ﺿروری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺛﻼً اﮔر ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن روزاﻧﮥ وﺳﺎﯾل اﻣرار ﻣﻌﺎﺷش از
ﻧظر ارزﺷﯽ ﺑراﺑر ﺑﺎ  ۶ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺑﺎﺷد ،در آﻧﺻورت او ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑطور ﻣﺗوﺳط
 ۶ﺳﺎﻋت از ﮐﺎر روزاﻧﮫاش را ﺑرای ﺧودش ﮐﺎر ﮐﻧد .ارزش واﻗﻌﯽ ﻧﯾروی ﮐﺎر او ﺑﺎ اﯾن ﺣداﻗل
ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﻐﺎﯾرت دارد؛ آن ﺑر ﺣﺳب آب و ھوا و ﻣوﻗﻌﯾت ﺗﮑﺎﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت؛ ﺗﻧﮭﺎ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺧﺎ ً ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طﺑﯾﻌت دوﻣش ﻣﺑدل ﺷوﻧد ﻧﯾز ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .اﻣﺎ در ھر ﮐﺷور در ھر زﻣﺎن
ﻣﺷﺧﺻﯽ اﯾن ﻣﺗوﺳط ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدۀ دﺳﺗﻣزد ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻣﻌﯾن اﺳت .ارزش ھﻣﮥ درآﻣدھﺎی دﯾﮕر
ﻧﯾز دارای ﻣﺣدودهھﺎی ﺧود ھﺳﺗﻧد .اﯾن ارزش ھﻣﯾﺷﮫ ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ آن ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﮐل ﮐﺎر
روزاﻧﮫ ﻣﻧﮭﺎی آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺧود را در آن ﻣﺎدﯾت ﻣﯽ ﺑﺧﺷد؛ )ﮐل ﮐﺎر
روزاﻧﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣطﺎﺑﻖ اﺳت ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﮐﺎر روزاﻧﮫ زﯾرا ﮐﮫ آن درﺑردارﻧدۀ ﮐل ﺣﺟم ﮐﺎری
اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺣرﮐت درآورده ﻣﯽ ﺷود( .ﺣدود آن از طرﯾﻖ ﺣد آن
ارزﺷﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﮐﺎر ﭘرداﺧت ﻧﺷده در آن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮔردد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘدار اﯾن ﮐﺎر

ﭘرداﺧت ﻧﺷده .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ آن ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎر روزاﻧﮫ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑﺎزﺗوﻟﯾد دﺳﺗﻣزد ﺧود
ﮐﺎر ﮐﻧد ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺣد ﺧود را در ﺣداﻗل ﻓﯾزﯾﮑﯽ دﺳﺗﻣزد دارد ،ﺑﺧش دﯾﮕر ﮐﺎر روزاﻧﮫ ﮐﮫ
ارزش اﺿﺎﻓﮫ و ﻟذا آن ﺑﺧش ارزﺷﯽ ای ﮐﮫ ارزش اﺿﺎﻓﮫ در آن ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد ،ﻣﺣدودﯾت ﺧود را در ﺣداﮐﺛر ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﺎر روزاﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐل ﻣﻘدار ﮐﺎر روزاﻧﮫای
ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر در ﺟوار ﻧﮕﮭداری و ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻧﯾروی ﮐﺎرش اﺻوﻻً ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎزدھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .از
آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﻣﺎ در اﯾن ﺑررﺳﯽ ﺗوزﯾﻊ ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺟﻣوع ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺟدﯾدا ً
اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود را ﻣد ﻧظر دارﯾم ،ﭘس ﮐﺎر روزاﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣﭼون ﻣﻘداری ﺛﺎﺑت ﻣد ﻧظر و
ﭘﯾش ﻓرض ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﺻرﻓﻧظر از ﮐم و زﯾﺎدی اﻧﺣراف آن از ﺣداﮐﺛر ﻓﯾزﯾﮑﯽ .ﭘس ﺣد
ﻣطﻠﻖ اﯾن ﺑﺧش ارزﺷﯽ ،ﮐﮫ ارزش اﺿﺎﻓﮫ را ﺗﺷﮑﯾل داده و ﺑﮫ ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯽ
ﮔردد ،ﻣﻌﯾن اﺳت؛ اﯾن }ﺣد{ ﺗوﺳط ﻣﺎزاد ﺑﺧش ﭘرداﺧت ﻧﺷده ورای ﺑﺧش ﭘرداﺧت ﺷدۀ ﮐﺎر
روزاﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ،ﯾﻌﻧﯽ آن ﺑﺧش ارزﺷﯽ ای از ﮐل ﻣﺣﺻول ﮐﮫ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮫ در آن ﺗﺣﻘﻖ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﮔر ﻣﺎ اﯾن ارزش اﺿﺎﻓﮫ ،ﮐﮫ ﺗوﺳط اﯾن ﺣدود ﺗﻌﯾﯾن ﺷده و ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮥ
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﺷود ،را ﺳود ﺑﻧﺎﻣﯾم ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣن ﮐردهام ،در آﻧﺻورت اﯾن ﺳود ﺗﺎ
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻣطﻠﻖ آن ﺑرﻣﯽ ﮔردد ،ﺑراﺑر ﺑﺎ ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺧواھد ﺑود ،و ﻟذا در ﺣدودش
ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزان از ﻗواﻧﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﻧدازۀ ﻧرخ ﺳود ﻧﯾز ﻣﻘداری اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣدوده-
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻧرخ ﺳود ﻧﺳﺑت ﻣﺟﻣوع ارزش
اﺿﺎﻓﮫ اﺳت ﺑﮫ ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ در ﺗوﻟﯾد ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﮔر اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ = ۵٠٠
)ﺑﮕوﺋﯾم ﻣﯾﻠﯾون( و ارزش اﺿﺎﻓﮫ =  ١٠٠ﺑﺎﺷد ،در آن ﺻورت  ٢٠درﺻد ﺣﻖ ﻣطﻠﻖ ﻧرخ ﺳود
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗوزﯾﻊ ﺳود اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب اﯾن ﻧرخ در ﻣﯾﺎن ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﻠﻣروھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾدی ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد ،ﻗﯾﻣت ﺗوﻟﯾدی را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﻐﺎﯾرت دارد.
اﯾن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن واﻗﻌﯽ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدۀ ﺑﺎزار ھﺳﺗﻧد .ﺿﻣﻧﺄ اﯾن ﺗﻐﺎﯾر ﺗﻌﯾﯾن
ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس ارزﺷﮭﺎ و ﻣﺣدودهھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﺑرای ﺳود را ﻣﻧﺣل ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ
ارزش ﮐﺎﻻ ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ھزﯾﻧﮫ ﺷده در ﮐﺎﻻ ﺑﻌﻼوۀ ارزش اﺿﺎﻓﮥ ﻣوﺟود در آن ،اﮐﻧون
دﯾﮕر ﻗﯾﻣت ﺗوﻟﯾدی ﮐﺎﻻ ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ھزﯾﻧﮫ ﺷده  cﺑﻌﻼوۀ آن ارزش اﺿﺎﻓﮫای ﮐﮫ ﺑر
اﺳﺎس ﻧرخ ﺳود ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﻣﺛﻼً  ٢٠درﺻد از ﺳرﻣﺎﯾﮫای ﮐﮫ ﺑرای
ﺗوﻟﯾد آن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ،ھم ﺳرﻣﺎﯾﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﯾده و ھم ﺳرﻣﺎﯾﮫای ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده .اﻣﺎ اﯾن ﺿﻣﯾﻣﮥ  ٢٠درﺻدی ﺧود ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ارزش اﺿﺎﻓﮫای ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود و راﺑطﮥ آن ﺑﺎ ارزش اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ھم  ٢٠درﺻد
اﺳت و ﻧﮫ  ١٠ﯾﺎ  ١٠٠درﺻد .ﭘس دﮔردﯾﺳﯽ ارزﺷﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣﺣدودهھﺎی ﺳود را
ﺑرطرف ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوزﯾﻊ آﻧرا در ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﻣﻧﻔرد ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھد ،ﯾﻌﻧﯽ آﻧرا ﯾﮑﻧواﺧت و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺳﮭم ارزﺷﯽ ای ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از
ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دارﻧد ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن اﯾن ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدۀ ﺑﺎزار ﻧوﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻧوﺳﺎﻧﺎت ھﻣدﯾﮕر را ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺧﻧﺛﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر
ﻟﯾﺳت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺑرای ﯾﮏ دورۀ ﮐم و ﺑﯾش طوﻻﻧﯽ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔﯾرﻧد و از ﻣواردی ﮐﮫ
ارزش ﮐﺎﻻ ﺑطور واﻗﻌﯽ ﺑدﻟﯾل ﺗﻐﯾﯾر در ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣواردی ﮐﮫ
ﭘروﺳﮥ ﺗوﻟﯾد در اﺛر ﺳواﻧﺢ طﺑﯾﻌﯽ ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﮔردد ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮔردد ،در آﻧﺻورت
اوﻻً از اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺣراﻓﺎت در ﯾﮏ ﻣﺣدودۀ ﺑﺎرﯾﮏ رخ ﻣﯽ دھﻧد و در ﺛﺎﻧﯽ از اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﻧظم
ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﺟﺑران ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﻣﺗﺣﯾر ﺧواھﯾم ﻣﺎﻧد .آدم درﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ھﻣﺎن ﭼﯾرﮔﯽ ای
ﺗوﺳط ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐوﺗﻠت } {Queteletدر ﻣورد ﭘدﯾدهھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﺎﻧد .اﮔر دﮔرﮔوﻧﯽ از ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرﺧورد ﻧﮑﻧد ،در
آﻧﺻورت اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺧود را در اﺟﺎرۀ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ ﺑرد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮑﺳﺎﻧﺳﺎزی
ﺳودھﺎی اﺿﺎﻓﮫای ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻋطﺎ ﻣﯽ ﮐرد ،ﺣﺎﻻ زﻣﯾﻧداران آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﺻﺎﺣب ﺧود درﻣﯽ آورﻧد .ﭘس اﺟﺎرۀ
زﻣﯾن در اﯾﻧﺟﺎ ﺣد ارزﺷﯽ ﻣﻌﯾن ﺧود را در اﻧﺣراﻓﺎت ﻧرﺧﮭﺎی ﺳود ﻣﻧﻔرد داراﺳت ﮐﮫ اﯾن
آﺧری ﺗوﺳط ﺗﻧظﯾم ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾد ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻧرخ ﺳود ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .اﮔر ﻣﺎﻟﮑﯾت ارﺿﯽ
ﺑر ﺳر راه ﯾﮑﺳﺎن ﺳﺎزی ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻣطﻠﻖ
را ﺑرای ﺧود ﺗﺻﺎﺣب ﮐﻧد ،در آﻧﺻورت اﯾن آﺧری ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺎزاد ارزﺷﯽ ﻣﺣﺻوﻻت
ﮐﺷﺎورزی در ورای ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺷﺎن ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻣﺎزاد ارزش اﺿﺎﻓﮫای
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﻼوه ﺑر ﻧرخ ﺳودی ﮐﮫ ﺑر طﺑﻖ ﻧرخ ﺳود ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد ،درﺑر
دارﻧد .ﭘس اﯾن ﺗﻔﺎوت آن ﻣرزی را ﺑرای اﺟﺎرۀ زﻣﯾن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﮐﻧون ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑﺧش ﻣﻌﯾﻧﯽ از ارزش اﺿﺎﻓﮥ ﻣﻌﯾن و ﻣوﺟود در ﮐﺎﻻھﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً اﮔر ﯾﮑﺳﺎن ﺳﺎزی ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺑﮫ ﺳود ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن در ﻗﻠﻣروھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ
اﻧﺣﺻﺎرات ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﯾﺎ طﺑﯾﻌﯽ و ﻣﺷﺧﺻﺎ ً اﻧﺣﺻﺎر در ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻣﯾن ﻣواﺟﮫ ﺷود ،ﺑﮕوﻧﮫای
ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﯾﻣت اﻧﺣﺻﺎری ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﻗﯾﻣت ﺗوﻟﯾد و ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﻗرار دارد ﺑرای ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﺣت ﭼﻧﯾن اﻧﺣﺻﺎری ﻗرار دارﻧد ﻣﯾﺳر ﮔردد ،در آﻧﺻورت ﻣرزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ارزش
ﮐﺎﻻھﺎ اﻋﻣﺎل ﺷدهاﻧد ،ﻣﻧﺣل ﻧﺧواھﻧد ﺷد .ﻗﯾﻣت اﻧﺣﺻﺎری ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺎﻻھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳود
ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن دﯾﮕر ﮐﺎﻻھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣت اﻧﺣﺻﺎری دارﻧد ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮏ
اﺧﺗﻼل ﻣﺣﻠﯽ در ﺗوزﯾﻊ ارزش اﺿﺎﻓﮫ در ﺑﯾن ﻗﻠﻣروھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾدی ﺑطور ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺑوﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد ،اﻣﺎ اﯾن اﺧﺗﻼل ﺧود ﻣﺣدودۀ ارزش اﺿﺎﻓﮫ را دﺳت ﻧﺧورده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔذارد.
اﮔر ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣت اﻧﺣﺻﺎری دارد وارد ﻣﺻرف ﺿروری ﮐﺎرﮔران ﮔردد ،ﺑﺎ ﻓرض اﯾﻧﮑﮫ

ﮐﺎرﮔر ھﻣﭼون ﮔذﺷﺗﮫ ارزش ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ،در آﻧﺻورت دﺳﺗﻣزد اﻓزاﯾش
و ﻟذا ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎھش ﺧواھد داﺷت .اﯾن اﻣر ﻣﯽ ﺗواﻧد دﺳﺗﻣزد را ﺑﮫ زﯾر ارزش ﻧﯾروی
ﮐﺎر ﻧزول دھد ،اﻟﺑﺗﮫ ﻓﻘط در ﺻورﺗﯾﮑﮫ دﺳﺗﻣزد در ﺑﺎﻻی ﺣداﻗل ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧود ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در اﯾن ﻣورد ﻗﯾﻣت اﻧﺣﺻﺎری از طرﯾﻖ ﮐﺳر از دﺳﺗﻣزد واﻗﻌﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘدار ارزش ﻣﺻرﻓﯽ
ای ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑرای ﻣﻘدار ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ از ﮐﺎر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد( و ﺑﺧﺷﺎ ً از طرﯾﻖ ﮐﺳر از ﺳود
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران دﯾﮕر ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮔردد .ﻣﺣدودهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣت اﻧﺣﺻﺎری در آﻧﮭﺎ ﺑروی ﺗﻧظﯾم
ﻣﻌﻣول ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻھﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد ﺑطور ﺛﺎﺑت ﺗﻌﯾﯾن ﺷدهاﻧد و دﻗﯾﻘﺎ ً ﻗﺎﺑل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫاﻧد.
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم ارزش ﺟدﯾدا ً اﻓزوده ﺷدۀ ﮐﺎﻻھﺎ و ﮐﻼً ارزش ﻗﺎﺑل ﺣل در درآﻣد ،ﻣرزھﺎی
ﺗﻌﯾﯾن ﺷده و ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدۀ ﺧود را در ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﮐﺎر ﻻزم و ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮫ ،دﺳﺗﻣزد و ارزش
اﺿﺎﻓﮫ ،ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﻧﯾز ﺗﻘﺳﯾم ﺧود ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺑﮫ ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن از طرﯾﻖ
ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھﻣﺳطﺢ ﺳﺎزی ﻧرخ ﺳود را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در ﻣورد ﺗﻘﺳﯾم ﺑﮫ ﺑﮭره
و ﺳود ﺻﺎﺣﺑﮑﺎر اﯾن ﺧود ﺳود ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣد و ﻣرز ھر دو را ﺑﺎ ھم ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد.
ﺳود ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن آن ﻣﯾزان ارزش ﻣﻌﯾﻧﯽ را ﺑدﺳت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد و ﺑﺎﯾد در آن ﺗﻘﺳﯾم
ﺷوﻧد .ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﯾن اﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎﻣﻼً اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺻرﻓﺎ ً ﺗوﺳط رواﺑط رﻗﺎﺑت ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯽ ﮔردد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ھم ﺳطﺢ ﺳﺎزی ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋرﺿﮫ در دﯾﮕر ﻣوارد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﻧﺣراف ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار از ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﮔردﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺄﺛﯾر رﻗﺎﺑت ﻣﻧﺣل
ﻣﯽ ﮔردد ،اﻣﺎ اﯾن در اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل؟ زﯾرا ھﻣﺎن ﻋﻧﺻر ﺗوﻟﯾدی،
ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺑﺎﯾد آن ارزش اﺿﺎﻓﮫای را ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﺑﯾن دو ﺻﺎﺣب ھﻣﺎن ﻋﻧﺻر
ﺗوﻟﯾدی ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ھﯾﭻ ﺣد ﻣﻌﯾن و ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی ﺑرای ﺗﻘﺳﯾم ﺳود
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣوﺟود ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﻋث اﻟﻐﺎء ﺣدود آن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺑﺧﺷﯽ از ارزش ﮐﺎﻻ ﻧﻣﯽ ﮔردد؛
ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ اﮔر دو ﺷرﯾﮏ در ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑدﻟﯾل اوﺿﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺗﻔﺎوت
ﺳود را ﺑطور ﻧﺎﻣﺳﺎوی ﺑﯾن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﯾﭻ ﺗﺄﺛﯾری ﺑروی ﺣدود اﯾن ﺳود ﻧﺧواھد
داﺷت.
ﭘس ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آن ﺑﺧش از ارزش ﮐﺎﻻ ،ﮐﮫ ﮐﺎر اﻟﺣﺎﻗﯽ ﺑﮫ ارزش وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ھﯾﺑت درآﻣدھﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً از ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺳﺗﻘل اﻧد ،ﻟذا اﯾن ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ دﻟﯾل آن ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و
اﺟﺎرۀ زﻣﯾن را ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدهای ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﺗرﮐﯾب ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و ﯾﺎ در ﻣﺟﻣوع
ﻣﻧﺷﺄ ﺧود ﻗﯾﻣت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدۀ ﮐﺎﻻھﺎ )ﻗﯾﻣت طﺑﯾﻌﯽ ،ﻗﯾﻣت ﻻزم( ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺑﮕوﻧﮫای ﮐﮫ دﯾﮕر اﯾن
ارزش ﮐﺎﻻ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻌد از ﮐﺳر ﺑﺧش ﺛﺎﺑت ارزش ،ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان واﺣد اﺻﻠﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳﮫ ﻣؤﻟﻔﮫ

ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس .ﻗﯾﻣت ھر ﮐدام از اﯾن ﺳﮫ ﻣؤﻟﻔﮫ ﻣﺳﺗﻘﻼً ﺗﻌﯾﯾن ﮔﺷﺗﮫ و ﻗﯾﻣت
ﮐﺎﻻ ﺗﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺳﮫ ﻣﻘدار ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎ ھم ﺟﻣﻊ زده ﺷوﻧد .در واﻗﻌﯾت
ارزش ﮐﺎﻻ ﻣﻘداری اﺳت ﻣﻘدم و ﺑرآﻣده از ﮐل ﻣﺟﻣوع دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺑﺎ ھم،
ﺻرﻓﻧظر از ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻘداری آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر .در آن ﺳوء ﺗﻔﺎھم ،دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و ﺑﮭرۀ
ارﺿﯽ ﺳﮫ ﻣﻘدار ارزﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻘدار ﮐﻠﺷﺎن اﻧدازۀ ارزش ﮐﺎﻻ را اﯾﺟﺎد ،ﻣﺣدود و
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
اوﻻً آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ اﮔر دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻھﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﺑدھﻧد ،اﯾن ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ھﻣﺎﻧﻘدر ﺑرای ﺑﺧش ﺛﺎﺑت ارزش ﮐﺎﻻ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای دﯾﮕر ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮥ
ﻣﺗﻐﯾر و ارزش اﺿﺎﻓﮫ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺻﺎدق اﺳت .از اﯾن ﺑﺧش ﺛﺎﺑت ارزش ﻣﯽ ﺗوان
ﮐﺎﻣﻼً ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﮐرد ،زﯾرا ﮐﮫ ارزش ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺧود از آﻧﮭﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده را ﻣﯽ ﺗوان
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﯽ از ارزش دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣود .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ
ﻣﺗذﮐر ﺷدﯾم اﯾن ادراک ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوﺟودﯾت اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺑﺧش ﺛﺎﺑت ارزﺷﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺿﻣﻧﺎ ً واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻘوﻟﮥ ارزش ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺻوری از ﻗﯾﻣت ﺑرﺟﺎ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،در اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘداری ﭘول ﺑﮫ ﺻﺎﺣب ﻧﯾروی ﮐﺎر ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ و زﻣﯾن ﭘرداﺧت ﻣﯽ
ﮔردد .اﻣﺎ ﭘول ﭼﯾﺳت؟ ﭘول ﯾﮏ ﺷﯽء ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑل ﻣﺷﺧﺻﯽ از ارزش اﺳت ،ﭘس ارزش
دوﺑﺎره ﭘﯾﺷﻔرض ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﻘداری ﻣﺷﺧص از طﻼ ﯾﺎ ﻧﻘره ﺑرای اﯾن
ﻋﻧﺎﺻر ﺗوﻟﯾدی ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود ،و ﯾﺎ آﻧﮭﺎ در ذھن ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘﺎدﯾر ﺑراﺑر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻣﺎ
طﻼ و ﻧﻘره )و اﻗﺗﺻﺎددان روﺷن ﻓﮑر از ﺑﺎﺑت اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﻟد( ﺧود ﻧﯾز
ھﻣﭼون دﯾﮕر ﮐﺎﻻھﺎ ﺧود ﯾﮏ ﻧوع ﮐﺎﻻ ھﺳﺗﻧد .ﻟذا ﻗﯾﻣت طﻼ و ﻧﻘره ﻧﯾز از طرﯾﻖ دﺳﺗﻣزد،
ﺳود و ﺑﮭرۀ ارﺿﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و ﺑﮭرۀ ارﺿﯽ را ﺑﺎ ﺑراﺑر
ﻗرار دادن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻘداری از ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻧﻘره ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﺋﯾم ،زﯾرا ﮐﮫ ارزش اﯾن طﻼ و ﻧﻘره ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑراﺑر ﻧﮭﺎدﺷﺎن ﺑﺎ آن ﺑرآورد ﺷوﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺧود ﻧﺧﺳت ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ
ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﻧد ،ﻣﺳﺗﻘل از طﻼ و ﻧﻘره ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘل از ارزش ھر ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت
ﻣﺣﺻوﻟﯽ از اﯾن ﺳﮫ ﺟزء ﯾﺎد ﺷده ﺑﺎﺷد .ﭘس اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ارزش دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ
زﻣﯾن ﻋﺑﺎرﺗﺳت از اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘدار طﻼ و ﻧﻘره ﺑراﺑرﻧد ،ﻣﺛل اﯾن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷود
آﻧﮭﺎ ﺑراﺑرﻧد ﺑﺎ ﻣﻘداری دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن.
ﻧﺧﺳت دﺳﺗﻣزد را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم .زﯾرا ﮐﮫ ﺣﺗﯽ از اﯾن ﻣﻧظر ﻧﯾز ﺿروری اﺳت ﮐﮫ از
ﮐﺎر ﻋزﯾﻣت ﺷود .ﭘس ﻗﯾﻣت ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدۀ دﺳﺗﻣزد ﯾﻌﻧﯽ آن ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار در اطراف
آن ﻧوﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد؟

ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ آن از طرﯾﻖ ﻋرﺿﮫ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .اﻣﺎ
ﻣوﺿوﻋﺑر ﺳر ﮐدام ﻧوع از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ .ﭘس ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎر
ﻣطﺎﺑﻖ اﺳت ﺑﺎ ﻋرﺿﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ .اﻣﺎ ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد ﻋرﺿﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ در
وھﻠﮥ اول ﺑداﻧﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭼﯾﺳت .از ﭼﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت؟ اﮔر ﺳﺎده ﺗرﯾن ﺷﮑﻠش را در ﻧظر
ﺑﮕﯾرﯾم؛ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت از ﭘول و ﮐﺎﻻ .اﻣﺎ ﭘول ﺧود ﺗﻧﮭﺎ ﺷﮑﻠﯽ از ﮐﺎﻻﺳت .ﭘس ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت از ﮐﺎﻻھﺎ .اﻣﺎ طﺑﻖ ﭘﯾﺷﻔرض ﻣﺎ ارزش ﮐﺎﻻ در وھﻠﮥ ﻧﺧﺳت ﺗوﺳط ﻗﯾﻣت آن
ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐﺎﻻ را ﺗوﻟﯾد ﮐرده ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗوﺳط دﺳﺗﻣزد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .دﺳﺗﻣزد ﺑﺎ آن ﭘﯾﺷﻔرض
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ آن ھﻣﭼون ﺟزء اﺻﻠﯽ ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﺷود .ﭘس اﯾن ﻗﯾﻣت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ
ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن ﮐﺎر ﻋرﺿﮫ ﺷده ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮔردد .ﻗﯾﻣت ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ
ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ آن .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﻋرﺿﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ.
ﻋرﺿﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ﻋرﺿﮥ ﮐﻣﯾﺗﯽ از ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻣﺷﺧص و اﯾن ﻗﯾﻣت در وھﻠﮥ
اول از طرﯾﻖ ﻗﯾﻣت ﮐﺎر ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮔردد و ﻗﯾﻣت ﮐﺎر ﻣﺟددا ً ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ آن ﺑﺧش از ﻗﯾﻣت
ﮐﺎﻻ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر از آن ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔر در ازای ﮐﺎرش داده ﻣﯾﺷود؛ و ﻗﯾﻣت
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﻣﺗﻐﯾر اﺳت دوﺑﺎره اﺑﺗداﺋﺎ ً ﺗوﺳط ﻗﯾﻣت ﮐﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد،
زﯾرا ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ از طرﯾﻖ ﺑﮭﺎی دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﭘس ﺑرای
ﺗﻌﯾﯾن دﺳﺗﻣزد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﭘﯾﺷﻔرض ﺑﮕﯾرﯾم زﯾرا ﮐﮫ ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧود ﻧﯾز از
طرﯾﻖ دﺳﺗﻣزد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد.
در ﺿﻣن ﺑﻣﯾﺎن ﮐﺷﯾدن رﻗﺎﺑت در اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای ﻣﺎ ﺳودی ﻧﺧواھد داﺷت .رﻗﺎﺑت ﺑﺎﻋث ﺻﻌود
ﯾﺎ ﻧزول ﻗﯾﻣت ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔردد .اﻣﺎ ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋرﺿﮥ ﮐﺎر ﺑﺎ ھم ﻣطﺎﺑﻖ
ﺑﺎﺷﻧد .ﭘس دﺳﺗﻣزد ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد؟ از طرﯾﻖ رﻗﺎﺑت .اﻣﺎ ﻣﺎ ھم اﮐﻧون ﻓرض ﮔرﻓﺗﯾم
ﮐﮫ رﻗﺎﺑت دﯾﮕر ﭼﯾزی را ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗﺄﺛﯾرش ﻣﻠﻐﯽ ﺷده اﺳت ،زﯾرا ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﻧﯾروی
ﻣﺗﻘﺎﺑﻼً ﻣﺗﺿﺎد آن ﻣوازﻧﮫای ﺑرﻗرار ﺷده اﺳت .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ ﻗﯾﻣت طﺑﯾﻌﯽ دﺳﺗﻣزد
را ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗﯾﻣت ﮐﺎر را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ رﻗﺎﺑت ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﯽ ﮔردد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﮑس
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدۀ آن اﺳت.
ﭼﯾز دﯾﮕری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﻣﮕر ﺗﻌﯾﯾن ﺑﮭﺎی ﻻزم ﮐﺎر از طرﯾﻖ وﺳﺎﯾل ﻣﻌﺎش ﺿروری
ﮐﺎرﮔر .اﻣﺎ اﯾن وﺳﺎﯾل ﻣﻌﺎش ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دارای ﻗﯾﻣت اﻧد .ﭘس ﺑﮭﺎی ﮐﺎر از طرﯾﻖ ﻗﯾﻣت
وﺳﺎﯾل ﺿروری ﻣﻌﺎش ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد و وﺳﺎﯾل ﺿروری ﻣﻌﺎش ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم دﯾﮕر ﮐﺎﻻھﺎ دارای
ﻗﯾﻣت اﻧد ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺑﮭﺎی ﮐﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﻟذا ﺑﮭﺎی ﮐﺎر ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻗﯾﻣت وﺳﺎﯾل
ﻣﻌﺎش ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮭﺎی ﮐﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮭﺎی ﮐﺎر از طرﯾﻖ ﺧودش

ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .ﺑدﯾﮕر ﺳﺧن ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﮐﺎر از ﮐﺟﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﮐﺎر ﺑطور
ﻋﻣوﻣﯽ دارای ﯾﮏ ﻗﯾﻣت اﺳت ،زﯾرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﺗواﻧﯾم از ﻗﯾﻣت ﮐﺎر ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾم ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم اﺻوﻻً ﻗﯾﻣت ﭼﯾﺳت .اﻣﺎ ﻣﺎ از اﯾن طرﯾﻖ
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﭘﯽ ﻧﺧواھﯾم ﺑرد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت اﺻوﻻً ﭼﯾﺳت.
ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﻻزم ﮐﺎر ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺣو ﻣطﺑوع ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .ﭘس ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺳود را
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾم ،ﻣﯾﺎﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺟزء دﯾﮕری از ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد ،ﺳودی ﮐﮫ
در اوﺿﺎع ﻋﺎدی ﺑﮫ ھر ﺳرﻣﺎﯾﮫای ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد؟ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺳود ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﯾﮏ
ﻧرخ ﺳود ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﮔردد .اﯾن ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود؟ از طرﯾﻖ رﻗﺎﺑت ﻣﺎﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران؟ اﻣﺎ اﯾن رﻗﺎﺑت ﭘﯾش ﺷرطش ﻣوﺟودﯾت ﺳود از ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .رﻗﺎﺑت ﻧرﺧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺳود و ﻟذا ﺳودھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت را ﭘﯾﺷﻔرض دارد  -ﺣﺎل ﭼﮫ در ﯾﮏ و ﯾﺎ در ﻗﻠﻣروھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺗوﻟﯾدی .رﻗﺎﺑت ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑروی ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﮐﺎﻻھﺎ ﺗﺄﺛﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑروی ﻧرخ
ﺳود ﺗﺄﺛﯾرﮔذار ﺑﺎﺷد .رﻗﺎﺑت ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺷود ﮐﮫ ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﯾﮏ ﻗﻠﻣروی ﺗوﻟﯾدی
ﮐﺎﻻھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﻔروﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳودی ﺑراﺑر ﺑدھد ،اﺿﺎﻓﮫای ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻗﯾﻣت
ﮐﺎﻻ ﮐﮫ از ﭘﯾش ﺗوﺳط دﺳﺗﻣزد ﺑﺧﺷﺎ ً ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت .ﭘس رﻗﺎﺑت ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎی
ﻧرخ ﺳود را ﯾﮑﺳﺎن ﻧﻣﺎﯾد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺗوان ﻧﺎﺑراﺑرﯾﮭﺎی ﻧرخ ﺳود را ھﻣوار ﺳﺎﺧت ﺑﺎﯾد ﺳود
از ﻗﺑل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻋﻧﺻری از ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .رﻗﺎﺑت آن را ﺑوﺟود ﻧﻣﯽ آورد .ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺳطﺢ آﻧرا ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﺋﯾن ﺑﺑرد اﻣﺎ آن ﺳطﺣﯽ را ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ھﻣوارﺳﺎزی ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد
را اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .و ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ ﻧرخ ﻻزم ﺳود ﺑﺣث ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ ً آن ﻧرخ
ﺳودی را ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘل از ﻧوﺳﺎﻧﺎت رﻗﺎﺑت اﺳت و ﺧود رﻗﺎﺑت را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣد ﻧظر دارﯾم.
ﻧرخ ﺳود ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻣوازﻧﮫ ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران رﻗﯾب
ﺑرﻗرار ﺷده ﺑﺎﺷد .رﻗﺎﺑت ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﻣوازﻧﮫ را ﺑرﻗرار ﮐﻧد اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻧرخ
ﺳودی ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ اﯾن ﻣوازﻧﮫ ﭘدﯾدار ﻣﯾﮕردد ﺷود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣوازﻧﮫ ﺑرﻗرار ﺷد ،ﭼرا ﻧرخ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺳود  ١٠ﯾﺎ  ٢٠ﯾﺎ  ١٠٠درﺻد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﺑدﻟﯾل رﻗﺎﺑت؟ ﺧﯾر ،ﺑﮫ ﻋﮑس ،رﻗﺎﺑت آن
دﻻﯾﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧوﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در  ٢٠ ،١٠ﯾﺎ  ١٠٠درﺻد ﻣﯽ ﺷدﻧد ﻣﻠﻐﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت} .رﻗﺎﺑت{
ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﭘدﯾد آورد ﮐﮫ ھر ﺳرﻣﺎﯾﮫای ھﻣﺎن ﺳودی را ﺑﺑﺎر ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺳت ﺑﺎ
ﺑزرﮔﯽ اش .اﻣﺎ اﻧدازۀ ﺧود اﯾن ﺳود ﺑﮫ رﻗﺎﺑت واﺑﺳﺗﮕﯽ ای ﻧدارد .رﻗﺎﺑت ﺗﻧﮭﺎ اﻧﺣراﻓﺎت از اﯾن
اﻧدازه را دوﺑﺎره و دوﺑﺎره ﺗﻧزل ﻣﯽ دھد .ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ دﯾﮕران رﻗﺎﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد و رﻗﺎﺑت او را
ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻻھﺎﯾش را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻗﯾﻣت دﯾﮕران ﺑﻔروش ﺑرﺳﺎﻧد .اﻣﺎ ﭼرا اﯾن ﻗﯾﻣت ١٠
ﯾﺎ  ٢٠ﯾﺎ  ١٠٠اﺳت؟

ﭘس راه دﯾﮕری ﺑﺟز ﺗوﺿﯾﺢ ﻧرخ ﺳود و ﻟذا ﺳود ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺣو ﻏﯾرﻗﺎﺑل درﮐﯽ
ﻣﻘدار ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎزاد ﺑر ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻﺳت ،ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺗوﺳط دﺳﺗﻣزد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷد .ﺗﻧﮭﺎ
ﭼﯾزی ﮐﮫ رﻗﺎﺑت ﺑﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھد اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧرخ ﺳود ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻣﻘدار ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد.
اﻣﺎ ﻣﺎ اﯾن را از ﻗﺑل ﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧرخ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳود و »ﻗﯾﻣت ﺿروری« ﺳود ﺳر
و ﮐﺎر داﺷﺗﯾم.
ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯾرﺿروری اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭘروﺳﮥ ﻣﺷﮑل را دوﺑﺎره در ﻣورد اﺟﺎره ﺑﮭﺎی زﻣﯾن از ﺳر
ﺑﮕذراﻧﯾم .ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑل رؤﯾت اﺳت ﮐﮫ اﮔر اﯾن ﮐﺎر را ﮐم و ﺑﯾش ﺑﺎ ﺛﺑﺎت اﻧﺟﺎم دھﯾم ،در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﭼون اﺿﺎﻓﮫای ﺑر ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ ﺗظﺎھر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ از طرﯾﻖ
ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل درک اﻋﻣﺎل ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ در وھﻠﮥ اول ﺗوﺳط دﺳﺗﻣزد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد.
ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻼم اﯾﻧﮑﮫ رﻗﺎﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮥ ﻧظرات اﺷﺗﺑﺎه اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن از ﺧود ﻣﺎﯾﮫ
ﺑﮕذارد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن در ﻋوض ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ رﻗﺎﺑت را ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد.
اﮔر از اﯾن ﻧظر ﺧﯾﺎﻟﺑﺎﻓﺎﻧﮫ ﺻرﻓﻧظر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺑﻌﺿﯽ از اﺟزاء ﻗﯾﻣت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳود و
ﺑﮭرۀ ارﺿﯽ ،از طرﯾﻖ ﮔردش آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ از ﻓروش ﻧﺷﺄت ﻣﯽ ﮔﯾرد  -و
ﮔردش ھرﮔز ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﯾزی را ﺗﺣوﯾل دھد ﮐﮫ ﻗﺑﻼً درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد  -در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣوﺿوع
ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود:
ﻓرض ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده از طرﯾﻖ دﺳﺗﻣزد ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ١٠٠؛ ﻧرخ ﺳود
 ١٠درﺻد و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن  ١۵درﺻد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺳﺗﻣزد ﺑﺎﺷﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
از طرﯾﻖ ﻣﺟﻣوع دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن =  ١٢۵اﺳت .اﯾن اﺿﺎﻓﮥ  ٢۵ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از
ﻓروش ﮐﺎﻻ ﺑﺑﺎر آﯾد .زﯾرا ﮐﮫ ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن
 ١٠٠ﺑﺎﺑت دﺳﺗﻣزد ﺧرج داﺷﺗﮫ را ﺑﮫ  ١٢۵ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد .و اﮔر ھﻣﮫ ﺑﮫ  ١٠٠ﻣﯽ ﻓروﺧﺗﻧد دﻗﯾﻘﺎ ً
ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑود .ﭘس اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣﺳﺗﻘل از ﮔردش ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.
اﮔر اﯾن ﺳﮫ }ﻋﺎﻣل{ ،ﮐﺎﻻ را ﮐﮫ  ١٢۵ﻣﯽ ارزد ﺑﯾن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧد  -و اﯾن ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در
ﻣوﺿوع ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،اﮔر ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﺎﻻ را ﻧﺧﺳت ﺑﮫ  ١٢۵ﺑﻔروﺷد و ﺑﻌد ﺑﮫ ﮐﺎرﮔر ،١٠٠
ﺑرای ﺧودش  ١٠و ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن  ١۵ﺑدھد  -ﻟذا ﮐﺎرﮔر ١٠٠ = 4/5از ارزش ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓت
ﺧواھد ﮐرد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار 2/25و ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن 3/25از ارزش ﻣﺣﺻول را درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد.
از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﮫ ﺟﺎی  ١٠٠ﺑﮫ  ١٢۵ﻣﯽ ﻓروﺷد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗﻧﮭﺎ  4/5از
ﻣﺣﺻوﻟﯽ را ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﮐﺎر ﮐﺎرﮔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘس اﯾن درﺳت ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺑود اﮔر
او ﺑﮫ ﮐﺎرﮔر  ٨٠ﻣﯽ داد و  ٢٠را ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷت ﮐﮫ  ٨از آن ﺑﮫ ﺧود او و  ١٢ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن

ﻣﯽ رﺳﯾد .و در اﯾن ﺻورت او ﮐﺎﻻ را ﺑﮫ ارزﺷش ﻣﯽ ﻓروﺧت ،از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ در واﻗﻊ اﻓزودۀ
ﻗﯾﻣت ﻣﺎزادی اﺳت ﻣﺳﺗﻘل از ارزش ﮐﺎﻻ ﮐﮫ طﺑﻖ ﻣﻔروﺿﺎت ﻣﺎ از طرﯾﻖ ارزش دﺳﺗﻣزد
ت
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .از طرﯾﻖ اﯾن ﮐﺟراه ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ طﺑﻖ اﯾن ﻧظرﮔﺎه ﻋﺑﺎر ِ
دﺳﺗﻣزد ،ﯾﻌﻧﯽ آن  ،١٠٠ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ارزش ﮐﺎﻻ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ آن ﺣﺟم ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ اﯾن
ﻣﻘدار ﮐﺎر را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد؛ اﻣﺎ اﯾن ارزش دوﺑﺎره از دﺳﺗﻣزد واﻗﻌﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ﻟذا
ﻣﺎزادی ﺑر ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔذارد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻘط اﯾن ﻣﺎزاد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ اﻓزودۀ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺻوری ﻧﻣﺎﯾﺎن
ﻣﯽ ﮔردد .اﮔر ﺑﮫ ﺟﺎی  ١٠٠دﺳﺗﻣزد  ١١٠ﻣﯽ ﺑود ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳود ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت =  ١١ﺑﺎﺷد و
ﺑﮭرۀ ارﺿﯽ = ½ 16و ﻟذا ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ = ½ 137ﻣﯽ ﺑود .ﺗوﻟﯾد ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧد .اﻣﺎ ﭼون ﺗﻘﺳﯾم ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ اﻓزودن ﯾﮏ درﺻد ﺻوری ﺑﮫ دﺳﺗﻣزد ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮔردد ،در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﯾﻣت ھﻣراه دﺳﺗﻣزد ﺻﻌود و ﻧزول ﺧواھد ﮐرد .دﺳﺗﻣزد در اﯾﻧﺟﺎ اﺑﺗداﺋﺎ ً ﺑﺎ ارزش ﮐﺎﻻ
ﺑراﺑر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻌدا ً ﻣﺟددا ً از آن ﺟدا ﻣﯽ ﮔردد .در واﻗﻊ از ﯾﮏ ﮐﺟراه ﻧﺎﻣﻔﮭوم دوﺑﺎره
ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ارزش ﮐﺎﻻ از طرﯾﻖ ﺣﺟم ﮐﺎری ﮐﮫ در آن ﺷﺎﻣل اﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ
ﮔردد ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ارزش دﺳﺗﻣزد از طرﯾﻖ ﻗﯾﻣت وﺳﺎﯾل ﻣﻌﺎش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده و ﻣﺎزاد ارزش ورای
دﺳﺗﻣزد ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻔﮑﯾﮏ ارزش ﮐﺎﻻھﺎ  -ﺑﻌد از ﮐﺳر ارزش وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ در ﺗوﻟﯾدﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﯾده
 ﺗﻔﮑﯾﮏ اﯾن ﻣﻘدار ﻣﺷﺧص ارزش ،ﮐﮫ از طرﯾﻖ آن ﻣﯾزان ﮐﺎری ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﮐﺎﻻیﺗوﻟﯾد ﺷده ادﻏﺎم ﮔردﯾده ،ﺑﮫ ﺳﮫ ﺟزء ﮐﮫ ﺑﻣﺛﺎﺑﮥ دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺷﮑل درآﻣدھﺎﯾﯽ
ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر را ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد  -اﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ در ﺳطﺢ ظﺎھری ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻣﭼﻧﯾن در ﻧظر ﻋﺎﻣﻼﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺳورﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ واروﻧﮫ
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮔرداﻧد.
ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ارزش ﮐل ﯾﮏ ﮐﺎﻻ =  ٣٠٠ﺑﺎﺷد و  ٢٠٠ﺗﺎ از آن ارزش وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾدﯾﯽ
ﮐﮫ در ﺗوﻟﯾد آن ﺑﻣﺻرف رﺳﯾده ،ﯾﻌﻧﯽ ﺟزء ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ،ﺑﺎﺷد ١٠٠ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻣﻘدار ارزش
ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ در طول ﭘروﺳﮥ ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﮐﺎﻻ اﻓزوده ﺷده اﺳت .اﯾن ارزش ﺟدﯾد  ١٠٠ﺗﻣﺎم آن
ﭼﯾزﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻘﺳﯾم ﺑﯾن آن ﺳﮫ ﺷﮑل درآﻣد در دﺳﺗرس اﺳت .اﮔر دﺳﺗﻣزد را  xﺑﮕﯾرﯾم و
ﺳود را  yو اﺟﺎرۀ زﻣﯾن را  ، zﻟذا  z + y + xدر اﯾن ﻣورد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١٠٠ﺧواھد
ﺑود .اﻣﺎ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺻﻧﻌﺗﯽ ،ﺗﺎﺟر و ﺑﺎﻧﮑدار و ﺑرای اﻗﺗﺻﺎددان ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ اﯾن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای
دﯾﮕر ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد .ﺑرای اﯾﻧﺎن ارزش ﮐﺎﻻ ﺑﻌد از ﮐﺳر وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ﻣﺻرف ﺷده در آن،
ﺑراﺑر ﺑﺎ  ١٠٠ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻌد ﺑﯾن  y ، xو  zﺗﻘﺳﯾم ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ،ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ ﺗﺷﮑﯾل
ﺷده اﺳت از ﻣﺟﻣوع ﻣﻘدارھﺎی ارزﺷﯽ دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘل از ارزش ﮐﺎﻻ

و از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ  y ، xو  zھﻣﮫ ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻣﺷﺧص و ﺗﻌﯾﯾن ﺷدهاﻧد
و ﺗﻧﮭﺎ از ﻣﺟﻣوع اﯾن ﻣﻘﺎدﯾر ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑزرﮔﺗر ﯾﺎ ﮐوﭼﮑﺗر از  ١٠٠ﺑﺎﺷد ،اﺳت ﮐﮫ ﻣﻘدار
ارزﺷﯽ ﮐﺎﻻ ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن اﯾن ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی ارزﺷﯽ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر .اﯾن ﻣﻠﻐﻣﮫ
اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت:
اوﻻً ،اﺟزاء ارزﺷﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ درآﻣدھﺎی ﻣﺳﺗﻘل در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ
ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﻧﯾز در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﮫ ﻓﺎﮐﺗور ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎر ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ و زﻣﯾن ﻗرار داده
ﺷده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺄت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑر ﻧﯾروی ﮐﺎر ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
و زﻣﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ اﯾن اﺟزاء ﻣﺧﺗﻠف ارزﺷﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺻﺎﺣﺑﺎﻧﺷﺎن
درآﻣده و ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﮫ درآﻣد ﺗﺑدﯾل ﺷوﻧد .اﻣﺎ ارزش از ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ درآﻣد ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ درآﻣد ﺗﺑدﯾل ﺷود ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد اﯾن ﺷﮑل را ﺑﮫ ﺧود
ﺑﮕﯾرد .اﯾن وھم ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺧﻼف اﯾن ﺣﻘﯾﻘت دارد ،ھﻣﺟوار ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻘدار ﻧﺳﺑﯽ اﯾن
ﺳﮫ ﺟزء ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر از ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﺷود،
ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﮐﮫ ارﺗﺑﺎطﺷﺎن ﺑﺎ و ﻣﺣدودﯾﺗﺷﺎن ﺗوﺳط ﺧود ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ در ﺳطﺢ ظﺎھر
ﭘدﯾدار ﻧﻣﯽ ﮔردد.
دوﻣﺎً ،دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓرض ﺛﺎﺑت ﻣﺎﻧدن ھﻣﮥ دﯾﮕر اوﺿﺎع ،ﯾﮏ ﺻﻌود ﯾﺎ ﻧزول ﻋﻣوﻣﯽ در
دﺳﺗﻣزدھﺎ ھﻣراه اﺳت ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻧرخ ﺳود ﻋﻣوﻣﯽ در ﺟﮭت ﻋﮑس ﺣرﮐت ﮐرده ،ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی
ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ اﻓزاﯾش و ﺑرﺧﯽ ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ،ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗرﮐﯾب
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻗﻠﻣرو ﺗوﻟﯾدی ﻣورد ﻧظر .ﭘس ﻻاﻗل در ﺑﻌﺿﯽ از ﻗﻠﻣروھﺎی ﺗوﻟﯾدی اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن دﺳﺗﻣزد اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯾن آﻣدن آن
ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﻘدا ً »ﺗﺟرﺑﮫ« ﻧﻣﯽ ﺷود اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات در ﺧﻔﺎ از طرﯾﻖ
ارزش ﮐﺎﻻ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘل از دﺳﺗﻣزد اﺳت .اﻣﺎ اﮔر اﻓزاﯾش در دﺳﺗﻣزد ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎﺷد و ﺗﻧﮭﺎ در ﻗﻠﻣروھﺎی ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﺑدﻟﯾل ﺷراﯾطﯽ وﯾژه رخ دھد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻓزاﯾش
اﺳﻣﯽ در ﻗﯾﻣت اﯾن ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾﺟﺎد ﮔردد .اﯾن اﻓزاﯾش ارزش ﻧﺳﺑﯽ ﯾﮏ ﻗﻠم ﮐﺎﻻ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت
ﮐﺎﻻھﺎی دﯾﮕر ﮐﮫ دﺳﺗﻣزدھﺎ در آﻧﮭﺎ ﺛﺎﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﺗﻧﮭﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ اﺳت در ﻣﻘﺎﺑل
اﺧﺗﻼط ﻣﺣﻠﯽ در ﺗوزﯾﻊ ﻣﺗﺳﺎوی ارزش اﺿﺎﻓﮫ در ﺑﯾن ﻗﻠﻣروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣﺧﺗﻠف ،اﺑزاری ﺑرای
ھم ﺳطﺢ ﺳﺎزی ﻧرخ ﺳودی وﯾژه ﺑﺎ ﻧرخ ﺳود ﻋﻣوﻣﯽ" .ﺗﺟرﺑﮫای" ﮐﮫ از اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺳب ﻣﯽ ﺷود
ﻣﺟددا ً ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت از طرﯾﻖ دﺳﺗﻣزد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .ﭘس در ھر اﯾن دو ﻣورد
ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻﺳت .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود
ھﻣﺎﻧﺎ دﻟﯾل ﻧﮭﺎن اﯾن ارﺗﺑﺎط اﺳت .در ﺿﻣن ﻗﯾﻣت ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﮐﺎر ،ﯾﻌﻧﯽ ارزش ﻧﯾروی ﮐﺎر ،ﺗوﺳط

ﻗﯾﻣت ﺗوﻟﯾدی وﺳﺎﯾل ﺿروری ﻣﻌﯾﺷت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .اﮔر اﯾن آﺧری اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﭘﯾدا
ﮐﻧد در ﻧﺗﯾﺟﮫ ارزش ﻧﯾروی ﮐﺎر اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .در اﯾﻧﺟﺎ دوﺑﺎره اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ راﺑطﮫای ﺑﯾن دﺳﺗﻣزد و ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺳﺑب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺗﯾﺟﮫ و
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺳﺑب ﭘدﯾدار ﮔردد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻣورد ﺣرﮐت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار ﺻﺎدق اﺳت،
ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﺑﺎﻻی ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﻧطﺑﻖ ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻗﯾﻣت ﺑﺎزار ورای ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی
ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ ﺑﺎ دورۀ روﻧﻖ اﻗﺗﺻﺎدی ﭘﯾوﻧد دارد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﮐﺎھش ﻣﺗﻌﺎﻗب دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺗر
از ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن اش ﻣﻧطﺑﻖ اﺳت ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار ﺑﮫ زﯾر ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی .اﯾﻧﮑﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی
ﺗوﻟﯾدی ﺑﮫ ارزش ﮐﺎﻻھﺎ واﺑﺳﺗﮫاﻧد ،ﺻرﻓﻧظر از ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار ،ﺑﺎﯾد ﺑدﯾﮭﺎ ً ﺑﺎ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧرخ ﺳود ﺑﺎ اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑرﻋﮑس .اﻣﺎ ﻣﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻧرخ
ﺳود ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾﻖ ﺣرﮐﺎت ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ﺗﻌﯾﯾن ﮔردد ،ﺑدون واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺣرﮐﺎت
دﺳﺗﻣزد؛ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد و ﻧرخ ﺳود ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺟﺎی ﺣرﮐت در ﺟﮭﺎت ﻣﺗﺿﺎد در ﯾﮏ
ﺟﮭت ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھم اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﻣر ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯾرﻣﻣﮑن
ﻣﯽ ﺑود اﮔر ﻧرخ اﺿﺎﻓﮫ ارزش ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ ﻧرخ ﺳود ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﻓت .ھﻣﭼﻧﯾن ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ دﺳﺗﻣزد
ﺑدﻟﯾل ﺻﻌود ﻗﯾﻣت وﺳﺎﯾل ﻣﻌﯾﺷت اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﻧرخ ﺳود ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد
و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑدﻟﯾل ﺗﺷدﯾد ﺷدت ﮐﺎر و ﯾﺎ طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺷدن روزﮐﺎر اﻓزاﯾش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻣﮥ اﯾن
ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺣﺎﻣل اﯾن ﺗوھﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل و واروﻧﮥ اﺟزاء ارزش اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد،
ھﻣﺎﻧﺎ اﯾن ﺗوھم ﮐﮫ ﯾﺎ دﺳﺗﻣزد ﺑﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﯾﺎ دﺳﺗﻣزد و ﺳود ﺑﺎ ھم ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ھﺳﺗﻧد.
و ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺑﻧظر ﺑرﺳد ﮐﮫ در ﻣورد دﺳﺗﻣزد ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﺑﻧظر
ﺑرﺳد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﮐﺎر و ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎر آﻓرﯾده ﺷده ﺑﺎ ھم ﮐﺎھش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻟذا اﯾن ﺑرای
ﺳود و ﺑﮭرۀ ارﺿﯽ ﯾﮏ اﻣر ﻣﺑرھن ﺧواھد ﺑود .در آﻧﺻورت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎﯾﺷﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﭘوﻟﯾﺷﺎن،
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘل از ﮐﺎر و ﻣﺳﺗﻘل از ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐﺎر آﻓرﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺗﻧظﯾم ﮔردﻧد.
ﺳوﻣﺎً :ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﯾﺎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ظﺎھرا ً از آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘل اﻧد،
داﺋﻣﺎ ً ﺑﺎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﻧطﺑﻖ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرﻋﮑس ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﺧود را ﺗوﺳط ﺟﺑران ﺳﺎزی داﺋﻣﯽ ﻧوﺳﺎﻧﺎت ھﻣﯾﺷﮕﯽ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار،
ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﮔرداﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺣت ﺷراﯾطﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺻورت ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر در ﺗﻣﺎم ﻋﻧﺎﺻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم
ﮐﮫ آن ﺑﺧﺷﯽ از ارزش ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ ﮐﮫ در ھر ﺗﮏ ﻗﻠﻣروی ﺗوﻟﯾدی ﺑﺎ اﻓزودن ﮐﻣﯾت ﺟدﯾدی از
ﮐﺎر اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮔردد ،ﯾﻌﻧﯽ ارزﺷﯽ ﺟدﯾدا ً ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺑﮫ ارزش وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳﺑﮭﺎی
ﺛﺎﺑﺗﯽ از دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺗﻘﺳﯾم ﮔردد ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد واﻗﻌﺎ ً ﭘرداﺧت ﺷده،
ﺳود واﻗﻌﺎ ً ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫ و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ارزش ﻧﯾروی ﮐﺎر ،ﺑﺎ آن ﺑﺧش

از اﺿﺎﻓﮫ ارزش ﮐل ﮐﮫ ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻧرخ ﺳود ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺑﮫ ھر ﺑﺧش ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻓﻌﺎل ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﮐل ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽ ﮔﯾرد ،و ﺑﺎ آن ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺟﺎرۀ زﻣﯾن را ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻧطﺑﻖ ﮔردﻧد.
ﺧﻼﺻﮥ ﮐﻼم ،ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺗوﻟﯾد ارزش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﻧظﯾم ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی ﺑرﻣﺑﻧﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣذف رﻗﺎﺑت.
ﭘس ﺗﺣت ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در آن ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾﻧﭼﻧﯾن ﻧﯾز ﭘدﯾدار ﻣﯽ
ﮔردد ،ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ آن ﺑﺧش ارزﺷﯽ از ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ ﮐﮫ در درآﻣدھﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ رود ﻣﻘداری ﺛﺎﺑت ﺑﺎﺷد
و اﯾﻧﭼﻧﯾن ﻧﯾز ﺗظﺎھر ﮐﻧد ،و ﺳراﻧﺟﺎم ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﯾن ﻣﻘدار ارزﺷﯽ ﺛﺎﺑت و ﻣﺷﺧص ھﻣﯾﺷﮫ در
ﺗﻧﺎﺳﺑﮭﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑت ﺑﮫ دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﮔردد ،ﺣﺗﯽ ﺗﺣت اﯾﻧﭼﻧﯾن ﻣﻔروﺿﺎﺗﯽ
ﺣرﮐت واﻗﻌﯽ ﺿرورﺗﺎ ً در ﭘﯾﮑری واروﻧﮫ ﭘدﯾدار ﺧواھد ﮔﺷت :ﻧﮫ ھﻣﭼون ﺗﻘﺳﯾم ﻣﻘدار از ﻗﺑل
ﻣﺷﺧﺻﯽ از ارزش ﺑﮫ ﺳﮫ ﻗﺳﻣت ،ﮐﮫ ﺷﮑل درآﻣد ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﻣﺳﺗﻘل از ﯾﮑدﯾﮕر ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﻋﮑس اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘدار ارزﺷﯽ از ﺟﻣﻊ اﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻏﯾر واﺑﺳﺗﮥ دﺳﺗﻣزد،
ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﮐﮫ ھر ﯾﮏ ﺑطور ﺟداﮔﺎﻧﮫ و ﻣﺳﺗﻘل ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ،ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .اﯾن
وھم ﺿرورﺗﺎ ً اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد ،زﯾرا ﮐﮫ در ﺣرﮐت واﻗﻌﯽ ﺗﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎ و ﮐﺎﻻھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷده
ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ،ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﻧظر ﻧﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻔرﺿﯽ ﺑرای ﺗﻘﺳﯾم ﺷﺎن ﺑﺎﺷد؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس
آن اﺟزاﺋﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑدان ﺗﻘﺳﯾم ﺷدهاﻧد ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﭘﯾش ﺷرط ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﻋﻣل
ﮐﻧﻧد .ﻣﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑرای ھر ﺗﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻗﯾﻣت ھزﯾﻧﮥ ﮐﺎﻻ ﻣﻘداری ﻣﺷﺧص ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد
ﮐﮫ در ﭘروﺳﮥ واﻗﻌﯽ ﺗوﻟﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﭼون ﻗﯾﻣت واﻗﻌﯽ ﺗوﻟﯾد ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد .اﻣﺎ ﻗﯾﻣت ھزﯾﻧﮫ
ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ارزش ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت  -وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده  -ﺑﻌﻼوۀ ارزش ﻧﯾروی ﮐﺎر ﮐﮫ
ﺑرای ﻋﺎﻣﻼن ﺗوﻟﯾد در ﺷﮑل ﻧﺎﻣﻌﻘول ﺑﮭﺎی ﮐﺎر ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑﮕوﻧﮫای ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد ھﻣزﻣﺎن
ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ درآﻣد ﮐﺎرﮔران ﻧﻣودار ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﮭﺎی ﻣﺗوﺳط ﮐﺎر ﻣﻘداری اﺳت ﻣﺷﺧص ،زﯾرا ﮐﮫ
ارزش ﻧﯾروی ﮐﺎر ھﻣﭼون ارزش ھر ﮐﺎﻻی دﯾﮕری از طرﯾﻖ ﻣدت زﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑرای
ﺑﺎزﺗوﻟﯾد آن ﺿروری اﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد .اﻣﺎ در ﺑﺎب آن ﺑﺧش ارزﺷﯽ از ﮐﺎﻻ ﮐﮫ در دﺳﺗﻣزد
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ رود ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ آن ﻣﻧﺷﺄ اش در اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺷﮑل دﺳﺗﻣزد را ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد،
اﯾﻧﮑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﮫ ﮐﺎرﮔر ﺳﮭﻣﯽ را از ﻣﺣﺻول ﺧودش ﺑﮫ او ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت
دﺳﺗﻣزد ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧﺷﺄ اش در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑراﺑر ﻧﮭﺎدی را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ اﺳت ﺑﺎ دﺳﺗﻣزد او ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎر روزاﻧﮫ و ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﮥ او ارزﺷﯽ را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ
ارزش ﺑراﺑر
ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﻧﯾروی ﮐﺎرش را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ ﻗراردا ِد دﺳﺗﻣزد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ
ِ
ﻧﮭﺎدش ﺗوﻟﯾد ﮔردد ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼون ﻋﻧﺻری از ﻗﯾﻣت ﮐﮫ ﻣﻘدارش ﻣﺷﺧص اﺳت ﻗﺑل از
اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻻ و ارزش ﮐﺎﻻ ﺗوﻟﯾد ﮔردﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺟزﺋﯽ از ﻗﯾﻣت ھزﯾﻧﮫ ،از اﯾن ﺟﮭت دﺳﺗﻣزد
ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺗﻘل از ارزش ﮐل ﮐﺎﻻ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس

ھﻣﭼون ﻣﻘداری ﻣﺷﺧص ،ﮐﮫ از ﻗﺑل ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ
ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻋﻧﺻر آﻓرﯾﻧﻧدۀ ﻗﯾﻣت ﯾﺎ ارزش .ﺳود ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ،ﻧﻘش ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد در ﻗﯾﻣت
ھزﯾﻧﮥ ﮐﺎﻻ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد در ﻗﯾﻣت ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد؛ زﯾرا ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﺗوﻟﯾد ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ
ﻗﯾﻣت ھزﯾﻧﮫ ﺑﻌﻼوۀ ﺳود ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده .اﯾن ﺳود ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن در ﻋﻣل ،در ﺗﺻور و
ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب ﺧود ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻧﺻری ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﻧﮕﺎه
ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎ از ﯾﮏ ﻗﻠﻣروی ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﮫ ﻗﻠﻣروﯾﯽ دﯾﮕر را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺗﻣﺎم ﻓروﺷﮭﺎ و ﻗراردادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘروﺳﮥ ﺑﺎزﺗوﻟﯾدی ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣدت
طوﻻﻧﯽ ﺑﺳط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .اﻣﺎ ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺑدﯾن ﺳﺎن ﺑﺷﻣﺎر آورده ﺷود ﯾﮏ ﻣﻘدار از ﭘﯾش ﻣوﺟود
اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣﺳﺗﻘل از ھر ارزش و اﺿﺎﻓﮫ ارزﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در ھر ﻗﻠﻣروی ﺗوﻟﯾدی ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺑﺎر آورده ﻣﯽ ﺷود و ﻟذا ﺣﺗﯽ ھﻧوز ھم ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ھر ﮔوﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ھر ﮐدام
از اﯾن ﻗﻠﻣروھﺎ .ﺑﺟﺎی ﭘدﯾدار ﺷدن از طرﯾﻖ ﺗﻘﺳﯾم ارزش ﺑرﻋﮑس ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﻣﻘداری ﮐﮫ از
ارزش ﮐﺎﻻی ﺗوﻟﯾد ﺷده ﻣﺳﺗﻘل اﺳت ﻧﻣودار ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از ﻗﺑل در ﭘروﺳﮥ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ ﻣﺷﺧص
ﺷده اﺳت و ﺧود ﻗﯾﻣت ﻣﺗوﺳط ﮐﺎﻻ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﭼون ﻋﻧﺻری ارزش
آﻓرﯾن ﺗظﺎھر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺗﺎزه ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺑدﻟﯾل ﺗﺟزﯾﮥ اﺟزاء ﻣﺧﺗﻠﻔش ﺑﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯾر
واﺑﺳﺗﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر ،در ﺷﮑﻠﯽ ھﻧوز ھم ﻣﻌﯾن ﺗر ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﭘﯾش ﺷرطﯽ ﺑرای اﯾﺟﺎد ارزش ﮐﺎﻻھﺎ
ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﺧﺷﯽ از ﺳود ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﮭره در ﻣﻘﺎﺑل ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻓﻌﺎل ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ
ﻋﻧﺻری ﻣﺳﺗﻘل ﮐﮫ ﭘﯾش ﺷرطﯽ اﺳت ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ و ارزش آن ﻗد ﻋﻠم ﻣﯽ ﮐﻧد .ھر ﭼﻘدر
ھم ﮐﮫ اﻧدازۀ ﺑﮭره ﻧوﺳﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در ھر ﻟﺣظﮥ ﻣﺷﺧص و ﺑرای ھر ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﻘداری
اﺳت ﻣﺷﺧص ﮐﮫ در ﻗﯾﻣت ھزﯾﻧﮥ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺗﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد وارد
ﻣﯽ ﮔردد .ھﻣﯾن ﻧﻘش را ﻧﯾز اﺟﺎرۀ زﻣﯾن در ﺷﮑل ﮐراﯾﮫای ﺗﺛﺑﯾت ﺷده از طرﯾﻖ ﻗرارداد ﺑرای
ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﺷﺎورزی و در ﺷﮑل اﺟﺎره ﺑرای دﯾﮕر ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن
اﺟزاﺋﯽ ﮐﮫ ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺑداﻧﮭﺎ ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑرای ھر ﺗﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ھﻣﭼون
ﻋﻧﺎﺻری ﻣﺷﺧص از ﻗﯾﻣت ھزﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﺑرﻋﮑس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣؤﻟﻔﮫھﺎﯾﯽ ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردﻧد ﮐﮫ
ارزش اﺿﺎﻓﮫ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣؤﻟﻔﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد ،ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ
ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد ﺑﺧش دﯾﮕرش را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .راز اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﺟزﯾﮥ ارزش ﮐﺎﻻھﺎ ﻣدام ﺑﺻورت
ﭘﯾﺷﻔرض ھﺎی اﯾﺟﺎد ﺧود ارزش آﻧﮭﺎ ﻧﻣودار ﻣﯽ ﮔردﻧد ﺑﺳﺎدﮔﯽ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾوۀ ﺗوﻟﯾد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ھﻣﺎﻧﻧد ﺗﻣﺎم دﯾﮕر ﺷﯾوهھﺎی ﺗوﻟﯾد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣدام ﻣﺣﺻول ﻣﺎدی را ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن
آن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﺷﮑﺎل اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺧﺻوص ﺑرای اﯾﺟﺎدش را ،ھم ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧد .ﻟذا ﻧﺗﯾﺟﮥ آن ھﻣواره ھﻣﺎﻧﻘدر ھﻣﭼون ﻣﻠزوﻣﺎت آن ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻠزوﻣﺎت آن ﺑﻣﺎﻧﻧد
ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردﻧد .و ھﻣﯾن ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣداوم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ھﻣﺳﺎن اﺳت ﮐﮫ ھر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری

از ﭘﯾش ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣری ﺑدﯾﮭﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺷﮏ ﻧﯾﺳت در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری از اﯾن ﻧوع ﺑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﺧود اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد ،ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﺎر ﺟدﯾدا ً اﻓزوده ﺷده ﮐﻣﺎﮐﺎن
ﺧود را در دﺳﺗﻣزد ،ﺑﺧش دﯾﮕری در ﺳود )ﺑﮭره و ﻣﻧﻔﻌت ﺻﺎﺣﺑﮑﺎر( و ﺑﺧش ﺳوﻣﯽ در اﺟﺎرۀ
زﻣﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽ ﺑرد .در ھﻣﮥ ﻗراردادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﺑﯾن ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﻟﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود اﯾن ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾﺷﻔرض ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﺷرط درﺳﺗﯽ اﺳت ،ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻘداری
در ھر ﻣورد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧوﺳﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷﮑل ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﺧش ھﺎی ارزش در
ﻣﻘﺎﺑل ﯾﮑدﯾﮕر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﭘﯾﺷﻔرض ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،زﯾرا ﮐﮫ ﻣدام ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮔردد ،و آن
ﻣدام ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾﺷﻔرض ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﺟرﺑﮫ و ﺷﮑل ﺗظﺎھر ﻧﯾز اﮐﻧون دﯾﮕر ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار ،ﮐﮫ ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ
دار ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً در ﺗﻌﯾﯾن ارزش ﺗﺄﺛﯾر دارد ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻧدازه ﺷﺎن ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ واﺑﺳﺗﮕﯽ ای ﺑﮫ اﯾن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎ ﻧدارﻧد؛ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ
}ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار{ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﺋﯾن ﺑودن ﺑﮭره ﯾﺎ اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد .اﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی
ﺑﺎزار ﺗﻧﮭﺎ در ﻧوﺳﺎﻧﺎﺗﺷﺎن ﺛﺎﺑت اﻧد ،و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺷﺎن در طﯽ دورهای طوﻻﻧﯽ دﻗﯾﻘﺎ ً ﻣﻧﺗﺞ ﻣﯽ ﺷود
ﺑﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑرای دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﺎدﯾری ﺛﺎﺑت ﮐﮫ در
ﺗﺣﻠﯾل آﺧر ﺑر ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار ﺗﺳﻠط دارﻧد.
از ﺳوی دﯾﮕر اﯾن ﻣﻼﺣظﮫای ﺑﺳﯾﺎر ﺳرراﺳت ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ اﮔر دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ
زﻣﯾن اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧدۀ ارزش ﺑﺎﺷﻧد ،زﯾرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ﺗوﻟﯾد ارزش ﭘﯾﺷﻔرض ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷدهاﻧد ،و ﺗوﺳط ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﻧﻔرد در ﻗﯾﻣت ھزﯾﻧﮫ و ﻗﯾﻣت ﺗوﻟﯾد ﭘﯾش ﺷرط ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد ،در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺧش ﺛﺎﺑت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ ارزﺷش ﺑﺻورﺗﯽ ﻣﺗﻌﯾن در ﺗوﻟﯾد ھر ﮐﺎﻻﯾﯽ وارد ﻣﯽ ﺷود ﻧﯾز
ﯾﮏ آﻓرﯾﻧﻧدۀ ارزش ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﺧش ﺛﺎﺑت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﻣﮕر ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﮐﺎﻻھﺎ و ﻟذا
از ارزﺷﮭﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ .از اﯾن طرﯾﻖ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ھﺟو ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ارزش ﮐﺎﻻ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧده
و ﺳﺑب ارزش ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻣﺎ اﮔر ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﮐﻣﺗرﯾن ﻋﻼﻗﮫای ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ در اﯾن ﻣورد را داﺷت  -و ﻣﻼﺣظﺎت او ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﻧﺣﺻرا ً از طرﯾﻖ ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ و اﻧﮕﯾزهھﺎی ﺧودﺧواھﺎﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردﻧد
– در آﻧﺻورت ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻟﯽ را ﮐﮫ او ﺧود ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت در ﻗﻠﻣروھﺎی دﯾﮕر ﺗوﻟﯾدی و ﻣﺣﺻول اﯾن دﯾﮕر ﻗﻠﻣروھﺎی ﺗوﻟﯾدی ھﻣﭼون ﺑﺧش
ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت در ﻣﺣﺻول ﺧود او وارد ﻣﯽ ﮔردﻧد .از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ارزش اﻓزوده ﺷده  -ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ
ﺑﮫ ﻣﺣﺻول ﺟدﯾد او ﺑرﻣﯽ ﮔردد  -از دﯾدﮔﺎه او ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ از ﻣﻘﺎدﯾر دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و
اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭘس اﯾن ﺑرای ﺑﺧش ﺛﺎﺑت ﻣﺣﺻول ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑﺎﯾد

ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﯾﻣت ﺑﺧش ﺛﺎﺑت ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻟذا ﮐل ارزش ﮐﺎﻻھﺎ دﺳت آﺧر ﺧود را ﺑﮫ
ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮥ ارزﺷﯽ ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫای اﺳت از اﻓزودن ﻋﻧﺎﺻر ارزش آﻓرﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ
 ﯾﻌﻧﯽ دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن  -ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﻧظﯾم ﮔردﯾده و از ﻣﻧﺎﺑﻊﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﭼﮭﺎرﻣﺎً :اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﮫ ارزﺷﺷﺎن ﻓروﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺧود ارزش
ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﻧﻔرد ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ اھﻣﯾت اﺳت .از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﻓرآﯾﻧدی در ﺧﻔﺎ در ﭘﺷت ﺳر او
رخ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻧﯾروی ﺷراﯾط و ﻣﺳﺗﻘل از او ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود ،زﯾرا ﮐﮫ اﯾن ﻧﮫ
ارزﺷﮭﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺗوﻟﯾدی ﻣﺗﻔﺎوت از آﻧﮭﺎ در ھر ﻗﻠﻣروی ﺗوﻟﯾدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدۀ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .ﺧود ﺗﻌﯾﯾن ارزش ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﺗﺄﺛﯾرﮔذار
ﺑر ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻣﻧﻔرد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ھر ﻗﻠﻣرو ﺗوﻟﯾدی ﺑﺧﺻوص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن ﺣﺟم ﮐﺎر ﮐﻣﺗر
ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗری ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻھﺎ ﺿروری اﺳت  -ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﭘﯾﺎﻣدی از ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﻓزاﯾﻧده ﯾﺎ
ﮐﺎھش ﯾﺎﺑﻧده  -در ﯾﮏ ﻣورد او را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﺑﺎزار ﺳود
ﻣﺿﺎﻋﻔﯽ را ﺑﮫ ﺟﯾب ﺑزﻧد و در ﻣوردی دﯾﮕر او را وادار ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﮐﺎﻻھﺎﯾش را
ﺑﺎﻻ ﺑﺑرد ،زﯾرا ﮐﮫ اﮐﻧون دﺳﺗﻣزد ﺑﯾﺷﺗری ،ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺛﺎﺑت ﺑﯾﺷﺗری و ﻟذا ﺑﮭرۀ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ھر
ﻗﺳم از ﻣﺣﺻول و ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﻧﻔرد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﺑرای او اھﻣﯾت
دارﻧد ﮐﮫ ھزﯾﻧﮥ ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻ را ﺑرای ﺧود او اﻓزاﯾش ﯾﺎ ﮐﺎھش ﻣﯽ دھﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻘط ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ او
را در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.
از ﺳوی دﯾﮕر دﺳﺗﻣزد ،ﺑﮭره و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻧزد او ھﻣﭼون ﺣدودی ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده ﭘدﯾدار ﻣﯽ
ﮔردﻧد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای آن ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎ آن ﻣﻧﻔﻌت ﺻﺎﺣﺑﮑﺎر را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﻓﻌﺎل
ﺑرای ﺧود ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای آن ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﻻﯾش را ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ
آن ﺑﻔروﺷد ،اﮔر اﺻوﻻً ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮥ ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﺑﺎﺷد .اﯾن ﮐﺎﻣﻼً ﺑرای او ﺑﯽ اھﻣﯾت
اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ او ﺑﺎ ﻓروش ﻣﯽ ﺗواﻧد ارزش و ارزش اﺿﺎﻓﮫ ای را ﮐﮫ در ﮐﺎﻻ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﺗﺣﻘﻖ
ﺑﺧﺷد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻣﺷروط ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ او ﻗﺎدر ﺑﺎﺷد از طرﯾﻖ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻣﺷﺧص ﻣﻧﻔﻌت ﺻﺎﺣﺑﮑﺎر ﻣﻌﻣوﻟﯽ
ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آن را در ورای ﻗﯾﻣت ھزﯾﻧﮥ ﺷﺧﺻﯽ اش ﮐﮫ از طرﯾﻖ دﺳﺗﻣزد ،ﺑﮭره و اﺟﺎرۀ
زﻣﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ،ﺑدﺳت آورد .ﭘس ﺻرﻓﻧظر از ﺑﺧش ﺛﺎﺑت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑرای او دﺳﺗﻣزد،
ﺑﮭره و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ھﻣﭼون ﻋﻧﺎﺻری ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده و ﻟذا ﺧﻼق و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑرای ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ
ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳﻧد .اﮔر او ﻣﺛﻼً ﻣوﻓﻖ ﺷود ﮐﮫ دﺳﺗﻣزد را ﺑﮫ زﯾر ارزش ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑﮑﺷﺎﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ
ﺑﮫ زﯾر ارزش ﻣﻌﻣول آن ،ﯾﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﺎ ﻧرخ ﺑﮭرۀ ﮐﻣﺗری ﮐﺳب ﮐﻧد و ﯾﺎ ﮐراﯾﮥ ﮐﻣﺗری از
ﻣﻘدار ﻣﻌﻣول ﺑرای اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﭘرداﺧت ﻧﻣﺎﯾد ،در آﻧﺻورت ﺑرای او ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ اھﻣﯾت اﺳت

ﮐﮫ آﯾﺎ او ﻣﺣﺻول را ﺑﮫ زﯾر ارزﺷش و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑﮫ زﯾر ﻗﯾﻣت ﺗوﻟﯾد ﻣﻌﻣول آن ﺑﻔروﺷد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮥ ﻧﮭﻔﺗﮫ در ﮐﺎﻻ را ﺑطور ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺗﺣوﯾل دھد .اﯾن ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺑﺧش
ﺛﺎﺑت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﯾز ﺻﺎدق اﺳت .ﻣﺛﻼً اﮔر ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣواد ﺧﺎﻣش را ﺑﮫ زﯾر ﻗﯾﻣت
ﺗوﻟﯾد آن ﺧرﯾداری ﻧﻣﺎﯾد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن اﻣر او را در ﻣﻘﺎﺑل ﺿرر ﻣﺻون ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد ،ﺣﺗﯽ
اﮔر او ﮐﺎﻻی ﮐﺎﻣل ﺷده را ﺑﮫ زﯾر ﻗﯾﻣت ﺗوﻟﯾد آن ﺑﻔروﺷد .ﺳود ﺻﺎﺣﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر
ﺑﻣﺎﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ،ﺑﺷرط اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎزاد ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ در ورای ﻋﻧﺎﺻری از آن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﭘرداﺧت ﺷوﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺑراﺑر ﻧﮭﺎدی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮔردﻧد ،ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻣﺎﻧد ﯾﺎ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
اﻣﺎ ﮔذﺷﺗﮫ از ارزش اﺑزار ﺗوﻟﯾدی ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻗﯾﻣت اﻧد در ﺗوﻟﯾد
ﮐﺎﻻ وارد ﻣﯽ ﮔردﻧد ،اﯾن درﺳت ھﻣﯾن دﺳﺗﻣزد ،ﺑﮭره و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻘﺎدﯾری
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﮐﮫ ﻣﺣدود ﮐﻧﻧده و ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧدهاﻧد در اﯾن ﺗوﻟﯾد وارد ﻣﯽ ﺷوﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرای
او ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﻋﻧﺎﺻری ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳود ﺻﺎﺣﺑﮑﺎر از اﯾن
زاوﯾﮥ دﯾد اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻣﺎزادی ـ ورای ارزش اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﮐﮫ از
طرﯾﻖ ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی ﻗﯾﻣت ذﮐر ﺷده در ﺑﺎﻻ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷد ـ ﺑر ﻗﯾﻣت ﺑﺎزار ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﺗﺻﺎدﻓﯽ
رﻗﺎﺑت واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ؛ و ﯾﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﯾن ﺳود ﺧود ﺑر ﻗﯾﻣت ﺑﺎزار ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
اﺛر ﻣﯽ ﮔذارد ،ﺧود آن ﻣﺟددا ً واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺧرﯾدار و ﻓروﺷﻧده ﺟﻠوه ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھم در رﻗﺎﺑت ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﻣﻧﻔرد و ھم در رﻗﺎﺑت ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾن ﻣﻘﺎدﯾر ﻣﺷﺧص و
ﻣﻔروض ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدۀ دﺳﺗﻣزدھﺎ ،ﺑﮭره و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ھﻣﭼون ﻣﻘﺎدﯾری
ﺛﺎﺑت و ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده وارد ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﺛﺎﺑت ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎدﯾری ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﺷﻧد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ در ھر ﻣورد ﺧﺎص ﻣﻘدارﺷﺎن ﻣﺷﺧص اﺳت و ﺣد ﺛﺎﺑﺗﯽ را ﺑرای ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی
ﺑﺎزار ﻣدام ﻧوﺳﺎن ﮐﻧﻧده ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد .ﻣﺛﻼً در رﻗﺎﺑت در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺣﺻرا ً
ﺑر ﺳر اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﺎ اﯾن دﺳﺗﻣزد ،ﺑﮭره و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻣﻧﻔﻌت
ﺑﮫ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎی ﻣﻌﻣول ﯾﺎ زﯾر ﻗﯾﻣت ﻣﻌﻣول ﺑﺎزار ﺑﻔروش ﺑرﺳﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺳود ﺻﺎﺣﺑﮑﺎر
ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﯽ ﻣﺗﺣﻘﻖ ﮔردد .اﮔر دﺳﺗﻣزد و ﻗﯾﻣت زﻣﯾن در ﯾﮏ ﮐﺷور ﭘﺎﺋﯾن اﻣﺎ ﺑﮭرۀ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺑدﯾن
دﻟﯾل ﮐﮫ ﺷﯾوۀ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﺎﻣﻼً ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ در ﮐﺷوری
دﯾﮕر دﺳﺗﻣزد و ﻗﯾﻣت زﻣﯾن اﺳﻣﺎ ً ﺑﺎﻻ و ﺑﮭرۀ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﭘﺎﺋﯾن ﺑﺎﺷد ،در آﻧﺻورت ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار در
ﯾﮏ ﮐﺷور ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐﺎر و زﻣﯾن ﺑﯾﺷﺗر و در ﮐﺷور دﯾﮕر ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮑﺎر ﺧواھد
ﮔرﻓت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ رﻗﺎﺑت ﺑﯾن اﯾن دو ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣؤﻟﻔﮫھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻧﺎﺻری ﺗﻌﯾﯾن
ﮐﻧﻧده در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ وارد ﺧواھﻧد ﺷد .ﭘس در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑطور ﺗﺋورﯾﮏ و ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ ﺧودﺧواھﺎﻧﮥ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار در ﻋﻣل ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﮐﺎﻻ از طرﯾﻖ دﺳﺗﻣزد ،ﺑﮭره و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯽ ﮔردد ،ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾﻖ ﺑﮭﺎی ﮐﺎر ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ و زﻣﯾن ،و اﯾﻧﮑﮫ اﯾن اﺟزاء ﻗﯾﻣت در ﺣﻘﯾﻘت

ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧده و ﺗﺷﮑﯾل دھﻧدۀ ﻗﯾﻣت ھﺳﺗﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻋﻧﺻری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻔرض ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫای
اﺳت از ﻗﯾﻣت ﺑﺎزار ﮐﺎﻻھﺎ و آﻧﮭم ﻣﺎزاد ﻗﯾﻣت ﺑﺎزار در ورای ﻗﯾﻣت ھزﯾﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ از طرﯾﻖ
ﺟﻣﻊ ﻣؤﻟﻔﮫھﺎی ﻣذﮐور دﺳﺗﻣزد ،ﺑﮭره و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﻋﻧﺻر ﭼﮭﺎرم ﺑﻧظر
ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ در ھر ﻣورد ﻣﻧﻔرد از طرﯾﻖ رﻗﺎﺑت ،و اﮔر ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،از
طرﯾﻖ ﺳود ﻣﺗوﺳط ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺧود ﻣﺟددا ً از طرﯾﻖ رﻗﺎﺑت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد ﻓﻘط در
دورهھﺎی زﻣﺎﻧﯽ طوﻻﻧﯽ ﺗر.
ﭘﻧﺟﻣﺎً :ﺑر اﺳﺎس ﺷﯾوۀ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﯾن ﮐﮫ آن ارزﺷﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر اﻓزوده را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧد ﺑﮫ درآﻣدھﺎی دﺳﺗﻣزد ،ﺳود و اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﺗﺟزﯾﮫ ﮔردد آﻧﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣر طﺑﯾﻌﯽ ﺗﺑدﯾل
ﺷده ﮐﮫ اﯾن روش ﺣﺗﯽ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ )ﺻرﻓﻧظر از ﻣرﺣﻠﮫھﺎی ﮔذﺷﺗﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺑررﺳﯽ ﻣﺎن
از اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ از آﻧﮭﺎ آوردﯾم( ﭘﯾش ﺷرطﮭﺎی اﯾن ﻧوع از درآﻣدھﺎ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳﺗﻧد ﻧﯾز
ﺑﮑﺎر ﺑرده ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز از طرﯾﻖ ﻗﯾﺎس ﺗﺣت اﯾن روش ﭘرداﺧﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﻣﺳﺗﻘل )ﺑﮕوﺋﯾم ﯾﮏ دھﻘﺎن زﯾرا ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺳﮫ ﻧوع درآﻣد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در
اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮑﺎر روﻧد( ﺑرای ﺧود ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﺣﺻول ﺧود را ﺑﻔروش ﻣﯽ رﺳﺎﻧد ،ﻟذا او در وھﻠﮥ
ﻧﺧﺳت ھﻣﭼون ﮐﺎرﻓرﻣﺎی )ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار( ﺧود در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ
ﮐﺎرﮔر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ دھد ،و ھﻣﭼون ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن ﺧود ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ اﺟﺎره دار
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ دھد .ھﻣﭼون ﮐﺎرﮔر ﻣزدی او ﺑﮫ ﺧود ﻣزد ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھﻣﭼون
ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ادﻋﺎی ﺳود دارد و ھﻣﭼون ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯾن ﺑﮫ ﺧود اﺟﺎرۀ زﻣﯾن ﻣﯽ ﭘردازد .اﮔر
ﻓرض ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺷﯾوۀ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ آن اﺳﺎس ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد ،در آﻧﺻورت اﯾن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﮫ ﺑدﻟﯾل ﮐﺎرش ﺑﻠﮑﮫ
ﺑدﻟﯾل ﻣﺎﻟﮑﯾﺗش ﺑر وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد  -ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺷﮑل ﻋﻣوﻣﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ را ﺑﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد  -ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮥ ﺧود را ﺗﺻﺎﺣب ﮐﻧد .و در ﺿﻣن ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ او
ﻣﺣﺻول ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﮐﺎﻻ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﻟذا واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت آن اﺳت )و ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﻧﯾز ﻧﺑﺎﺷد اﯾن ﻗﯾﻣت ﻗﺎﺑل ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ اﺳت( آﻧﮕﺎه ﺣﺟم ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮫای ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷد
ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺧود آن ﻧﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧرخ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال ﻧﯾز
ھر ﻣﺎزاد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑر ﻣﯾزان ارزش اﺿﺎﻓﮫای ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻧرخ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳود ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد
ﺗوﺳط ﺣﺟم ﮐﺎری ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷده و او ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧد آﻧرا ﺗﺻﺎﺣب
ﮐﻧد ﮐﮫ او ﺻﺎﺣب زﻣﯾن اﺳت .از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ اﯾﻧﭼﻧﯾن ﺷﮑﻠﯽ از ﺗوﻟﯾد ﮐﮫ اﻧطﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﯾوۀ ﺗوﻟﯾد

ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧدارد  -و ﺗﺎ ﺣدی ھم ﺑﮫ ﺣﻖ  -ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ اﺷﮑﺎل درآﻣدی آن ارﺟﺎع ﺷود ،در
ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺗوھم ﺑﯾﺷﺗر ﻗوت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﺗﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﺑرای ھر ﺷﯾوۀ
ﺗوﻟﯾدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
اﻟﺑﺗﮫ اﮔر دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﻣوﻣﯽ اش ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ آن ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺣﺻول ﮐﺎر ﺧود ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺻرف ﻓردی ﮐﺎرﮔر اﺧﺗﺻﺎص داده ﻣﯽ ﺷود ،ﺗﻘﻠﯾل داده ﺷود ،اﮔر اﯾن ﺑﺧش را از
ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اش رھﺎ ﺳﺎزﯾم و آﻧرا ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺻرﻓﯽ ﮔﺳﺗرش دھﯾم ﮐﮫ از
ﯾﮑطرف از ﺟﺎﻧب ﻧﯾروی ﺑﺎرآور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﺟود )ﯾﻌﻧﯽ ﻧﯾروی ﺑﺎرآور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎر اﻧﻔرادی
اش ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﻌﯽ( اﺟﺎزه داده ﻣﯽ ﺷود و از ﺳوی دﯾﮕر ﮐﻣﺎل ﺗﮑﺎﻣل ﻓردﯾت آﻧرا
ﻧﯾﺎز دارد؛ و در ﺿﻣن اﮔر ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮫ و ﻣﺣﺻول اﺿﺎﻓﮫ ﺗﻘﻠﯾل داده ﺷوﻧد ﺑﮫ آن ﻣﻘداری ﮐﮫ
ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ﺗوﻟﯾدی ﻧﯾﺎز اﺳت ،ﺑﺧﺷﺎ ً ﺑرای ذﺧﯾرۀ ﭘس اﻧدازی و ﺑﯾﻣﮫای و ﺑﺧﺷﺎ ً
ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻣداوم ﺑﺎزﺗوﻟﯾد در آن ﺣدی ﮐﮫ از طرف ﻧﯾﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد؛ اﮔر ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً
در ﺷﻣﺎرۀ  ،١ﮐﺎر ﻻزم و در ﺷﻣﺎرۀ  ،٢ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮫ ،آن ﺣﺟم ﮐﺎری را ﻣﺷﻣول ﮔرداﻧﯾم ﮐﮫ
اﻋﺿﺎی ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺟﺎی آن اﻋﺿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﯾﺎ دﯾﮕر ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد
اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ھم دﺳﺗﻣزد و ھم ارزش اﺿﺎﻓﮫ ،ھم ﮐﺎر ﻻزم و ھم ﮐﺎر اﺿﺎﻓﮫ را از
ﺧﺻوﺻﯾﺎت وﯾژۀ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داراﻧﮫ ﺷﺎن ﺑرھﻧﮫ ﮐﻧﯾم ،در آﻧﺻورت دﻗﯾﻘﺎ ً دﯾﮕر ﻧﮫ اﯾن اﺷﮑﺎل ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﻧﮭﺎ اﺳﺎس ﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺷﯾوهھﺎی ﺗوﻟﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺷﺗرک اﺳت.
در ﺿﻣن اﯾن روش اﺳﺗﻧﺗﺎج در ﺷﯾوهھﺎی ﺗوﻟﯾد ﺣﺎﮐم ﭘﯾﺷﯾن ﻣﺛﻼً ﻓﺋوداﻟﯽ ﻧﯾز دﯾده ﻣﯽ ﺷد.
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی ای ﮐﮫ اﺻﻼً ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﻧﺑوده و ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎرج از آﻧﮭﺎ ﻗرار داﺷت ﺗﺣت
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻓﺋوداﻟﯽ ﻣﺷﻣول ﻣﯽ ﮔردﯾدﻧد ،ﻣﺛﻼً در اﻧﮕﻠﯾس ،ﺣﻖ اﺟﺎره داری در زﻣﯾﻧﮭﺎی اﺟﺎرهای
ﻣﺷﺗرک )در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺣﻖ اﺟﺎره داری ﺑرای ﺧدﻣت ﺷواﻟﯾﮫای( ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﺿﻣﺎﻧﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽ ﺷد و ﻓﻘط اﺳﻣﺎ ً ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑود.

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮭﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
http://www.k-en.com
info@k-en.com

